Dour, 07 maart 2016

Object:

Uitnodiging voor de Europese bijeenkomst voor jonge brandweerlieden te DOUR
van 24 au 26 juni 2016.

Mevrouw, Mijnheer,
Beste collega,

Op initiatief van de DOUR Kadettenschool, heeft het gemeentebestuur, de organisatie van
een europese bijeenkomst voor jonge (kadetten) brandweerlieden te Dour op de site van
“la machine à feu” (site van het Dour Music Festival) toegestaan en dit van vrijdag 24 tot
zondag 26 juni 2016.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de openbare federale dienst
van binnenlandse zaken, de Zone Hainaut Centre, en de steun van het gemeentebestuur
van Dour. Deze gebeurtenis zal nogmaals de gelegenheid zijn de organisaties van jonge
brandweerlieden in België naar voren te brengen.
Het zou ons verheugen een delegatie van uw vereniging voor jonge brandweerlieden te
mogen verwelkomen op dit evenement.
In de bijlage vindt u een inschrijvingsformulier en het volledige dossier.
Hopend op een gunstig antwoord, aanvaard Mevrouw, Mijnheer, beste collega onze
vriendelijke groeten.

Voor de kadettenschool van Dour,
M. Frédéric NOEL

DE SCHOOL VOOR JONGBRANDWEERLIEDEN
VAN DOUR

EUROPESE BIJEENKOMST VAN JONGE
BRANDWEERLIEDEN TE DOUR
Vrijdag 24 juni tot zondag 26 juni 2016

UITNODIGING VAN BELGISCHE EN BUITENLANDSE
DELEGATIES.
Wij nodigen voor dit evenement, de delegaties van jonge brandweerlieden uit
Belgische scholen (Nederlandstalige en Franstalige) en uit de landen van de Europese
gemeenschap alsook uit Zwitserland. Iedere delegatie bestaat uit maximum 10
jongeren en 2 volwassenen (opleiders).
Deze bijeenkomst van jonge Europese brandweerlieden zal de gelegenheid zijn voor
het afsluiten van nieuwe vriendschappen tussen jongeren uit verschillende
gemeenschappen die de keuze hebben gemaakt de bevolking te helpen door hun
inzet bij de hulpdiensten, alsook om solidariteitswaarden en wederzijds respect te delen
dat de brandbestrijders stimuleert.

INSCHRIJVING EN FINANCIERING.
Het organiserend comité van de "Europese dag van de jonge brandweerlieden” is blij
uw vereniging voor jonge brandweerlieden uit te nodigen voor dit internationaal
evenement.
De logements- en voedingskosten van uw team bestaande uit maximum 10 jongeren
en 2 volwassenen (leider of instructeur) w o r d e n g e d r a g e n d o o r h e t
organiserend comité .
Voor hun logement brengen de deelnemers een slaapzak per persoon mee. Het
logement is op veldbedden en gemeenschappelijk voorzien in de sportzaal van
Elouges.
Uw team zal deelnemen aan de uitdagingen, alsook aan de demonstraties en
recreatieve activiteiten (toeristische uitstappen).
Voor de openings- en sluitingsceremonie vragen we U de officiële vlag van uw land te
voorzien.
Het “manoeuvre tenue” zal voorbehouden worden voor de openings- en
sluitingsceremonie, voor de demonstraties en de uitdagingen.
Vervangingstenues, toiletbenodigdheden en sportkledij voorzien.
De contactpersoon voor dit evenement is: De voorzitter Frédéric Noël

ONTHAAL.
Het onthaal van de verschillende delegaties van jonge brandweerlieden gebeurt op
vrijdag 24 juni vanaf 16 uur.

DATA EN PLAATS.
Het evenement zal plaats vinden van vrijdag 24 juni tot zondag 26 juni 2016 op de
site van « la Machine à Feu » te DOUR in de installaties van DOUR SPORT, Chemin
des Fours,1.

De huisvesting van de verschillende delegaties is in de sportzaal van Elouges
Chemin des, 34.

De maaltijden van verschillende delegaties worden verzorgd op het
Atheneumschool van DOUR, rue de l’Athénée, 23.
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DE JONGE BRANDWEERLIEDEN IN BELGIE.
België
telt
meer
dan
1500
jongeren
ingeschreven
in
brandweerdiensten, deze worden ingeleid en gevormd tot het beroep
van brandweerman en EHBO'er-ambulancier. Vlaanderen telt meer
dan 36 jongeren organisaties, Wallonië een tiental en de Brusselse
hoofdstedelijke dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp
heeft ook een school voor jonge brandweerlieden.
De minister verantwoordelijk voor de federale overheidsdienst binnenlandse zaken is
ontvankelijk voor de vorming en burgerzin gegeven door de verenigingen voor jonge
brandweerlieden in België en heeft gepland deze te coördineren en te subsidiëren.

JONGE BRANDWEERLIEDEN IN EUROPA.
De meeste Europese landen organiseren secties van jonge
brandweerlieden op lokaal of nationaal niveau. D e z e o r g a n i s a t i e s
z i j n s a m e n g e v o e g d i n é é n v e r e n i g i n g , CTIF: International
Technical Committee for the Prevention and Extinction of Fire.
De CTIF helpt bij de ontwikkeling van de secties van jeugd brandweer:
momenteel zijn er in Europa 900 000 jonge brandweer lieden, een cijfer
dat in tien jaar verdubbeld is. Deze activiteiten laten jongeren toe het
beroep van brandweerman te ontdekken en wekken echte roepingen
op.
De commissie voor monitoren van jonge brandweerlieden (JSP) van de CTIF werd i n
1 97 3 op ger i c h t o m :
 Overal in Europa de activiteiten van de jonge brandweerlieden te promoten.
 Jongeren aanmoedigen om te investeren in deze activiteiten en nadien de
rangen van de vrijwillige brandweerlieden te vervoegen.
 Internationale manoeuvre wedstrijden voor jonge brandweerlieden promoten
alsook internationale symposia organiseren.
 Het volgen en bijhouden van de statistieken in verband met jonge brandweerlieden
in Europa.

DE CADETTENSCHOOL VAN DOUR.

De cadettenschool van Dour werd opgericht in 2008 onder impuls
van Karim BOUARFA en Frédéric NOEL, uitgaande van een dubbele
vaststelling, geen enkele structuur voor de opvang van jonge
brandweerlieden bestond op minder dan 50 kilometer en dat tijdens
de aanwerving van brandweerlieden, de kandidaten zeer weinig
kennis hadden van de loopbaan en van de gevraagde persoonlijke
investering. De school voor jonge brandweerlieden is gevestigd in het
hulpcentrum van Dour in de zone Henegouwen Centrum, Victor
Régnart laan,10 in 7370 DOUR. De opleiding wordt georganiseerd op
3 jaar en richt zich tot jongens en meisjes vanaf 14 jaar.
Na vijf jaar bestaan telt de sectie vandaag 45 jongeren afkomstig uit
de ganse provincie en gespreid over 3 jaar.
De opleidingen worden tijdens de schoolperiode iedere zaterdag
van 8 tot 16 uur gegeven en is gebaseerd op het takenpakket van
brandweer en EHBO-ambulancier. De opleiding wordt gegeven door
het provinciaal instituut voor vorming van Jurbise.
De school voor jonge brandweerlieden heeft zich tot hoofddoel gesteld de kadetten op de
best mogelijke manier voor te bereiden op de verschillende aspecten van het beroep, met
een evenredige verhouding tussen theorie en praktijk, het integreren van fysieke
trainingsoefeningen maar ook om de noties van toewijding en burgerlijke zin te promoten.
De kadetten worden begeleid en gevormd door 30 vrijwillige docenten waaronder een
urgentiearts, DBDMH verpleegkundigen, brandweerlieden en ambulanciers van de zone
Centrum en van de aangrenzende zones, evenals van oude cadetten zodat deze hun
verworvenheden kunnen behouden in afwachting opgenomen te worden in een
hulpcentrum.
www.ecolejeunes-sapeurs-pompiersdour.be

De Algemene Directie Civiele Veiligheid
De Algemene Directie Civiele Veiligheid draagt bij tot een leefbare en veilige samenleving. Onze belangrijkste opdracht is
het beschermen van burgers en goederen bij ongevallen, rampen of catastrofes.
Onze operatoren en calltakers in de noodoproepcentrales beantwoorden 24/7 noodoproepen voor de hulpdiensten en
de politie. Ze verwittigen de nodige hulpdiensten en geven hen de nodige informatie voor een snelle en efficiënte
interventie.
De agenten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming delen zandzakken uit bij overstromingen, delen
waterzakjes uit bij watertekort, gaan op zoek naar overlevenden na ontploffingen en aardbevingen en bieden
gespecialiseerde, technische ondersteuning aan de brandweer, de politie of medische diensten bij interventies in binnenen buitenland.

De veiligheid van de operationelen op het terrein, de brandweer, de agenten van de operationele eenheden van de
Civiele Bescherming is onze voornaamste zorg. Onze ingenieurs en experten onderzoeken en testen voortdurend
innovatieve technieken en nieuw materieel die door de hulpdiensten gebruikt kunnen worden.
We bereiden, samen met de vertegenwoordigers van de brandweerkorpsen, het statuut, de organisatieregels en werking
van de brandweer en de hulpverleningszones voor. Onze brandweerinspecteurs waken tijdens hun bezoeken aan de
brandweerkorpsen over de naleving van de reglementering en geven hen nuttige raad voor een betere werking.
De experten van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) bereiden standaard operationele procedures voor
op basis van de noden van het terrein. Op basis van de feedback die ze krijgen, trachten ze samen met de
opleidingscentra (de “brandweerscholen”) de basis- en voortgezette opleiding van de operationelen te verbeteren.
De Algemene Directie Civiele Veiligheid is een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

DE ZONE HENEGOUWEN CENTRUM.

Enkele cijfers:









Omvat 32 gemeenten: (Anderlues, Binche, Boussu, Braine-le Comte, Brugelette, Chapelle-lezHerlaimont, Chièvre, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, Frameries,
Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Lobbes, Manage, Merbes-leChâteau, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Silly et
Soignies;
Bevat 10 hulpposten (Binche, Braine-le-Comte, Chièvre, Dour, Enghien, La Louvière, Mons,
Quiévrain, Saint-Ghislain et Soignies;
Betreft een bevolking van 570,000 inwoners, of 5.19% van de Belgische bevolking;
Beschikt over bijna 700 brandweerlieden onder wie 400 vrijwilligers en 300 professionelen;
Voert per jaar: 29.000 « ziekenwagen » ritten en 12.000 « brandweer » interventies uit;
Geeft 4.000 brand preventie adviezen;
Is, op de Belgisch vlak:
o de 2de zone op gebied van aantal inwoners;
o de 2de in dotatie;
o de 3de in aantal SEVESO bedrijven (70% van de SEVESO bedrijven van Henegouwen)

DE GEMEENTE DOUR.

De gemeente DOUR (entiteiten: Blaugies, Petit-Dour, Dour, Wihéries et Elouges) ligt
in het arrondissement Bergen in de provincie Henegouwen in België, het is een
gebied van 3331 ha met een bevolking van 16912 inwoners.
http://www.communedour.be

De politiezone Des Hauts-Pays, i s e e n i n t e r p o l i t i e z o n e v a n d e p r o v i n c i e
H e n e g o u w e n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e g e m e e n t e n Dour, Hensies,
Honnelles en Quiévrain. Deze werd op 1 januari 2001 opgericht, zoals alle
andere Belgische i n t e r p o l i t i e z o n e s .
Demografie
- Dour: 16.910 inwoners
- Hensies: 6.780 inwoners
- Honnelles: 5.052 inwoners
- Quiévrain: 6.706 inwoners
Geografische situatie
- Dour: 3.332 ha
- Hensies: 2.604 ha
- Honnelles: 4.133 ha
- Quiévrain: 2.180 ha
De directie is gevestigd:
Rue de Belle Vue, 41 – 7370 DOUR
Tél: 003265/75.15.00 Fax: 00265/80.16.87

www.policehautspays.be

150 jaar geschiedenis in dienst van de armen
Het Rode Kruis werd in 1864 opgericht door de Zwitser Henry Dunant. Het had tot roeping
de verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare groepen door te
handelen onder toezicht van het humanitair recht.
Juni 1859, Solferino, Noorden van Italië. De veldslag woedt tussen het Franse leger en
de Oostenrijkse troepen. Henry Dunant, een zakenman uit Genève, ontdekt de
gruwelijkheid van de slag: 40.000 doden en gekwetsten op het front aan hun lot
overgelaten. Verontwaardigd door deze verlatenheid, beslist hij, met behulp van de
lokale bevolking, de gekwetsten hulp te verlenen, welke ook hun nationaliteit was.
De gruwelen die hem vol verontwaardiging en medelijden hebben getroffen,
beschrijft hij in 1862 in een boek met de titel “Un souvenir de Solférino”, een pleidooi
voor humanitaire actie. Het idee van Henry Dunant maakt zijn weg. Gezagsdragers
gaan besprekingen aan om uit te maken wat de beste manier is om de gewonden op
het slagveld te helpen.
In augustus 1864, roept de Zwitserse regering een diplomatieke conferentie
samen, bestaande uit vertegenwoordigers van 16 Europese staten. Z e b e s l i s s e n
o m , i n e l k l a n d , v e r e n i g i n g e n v a n h u l p v e r l e n e r s o p t e r i c h t e n . Op 22
augustus ondertekenen ze het eerste 'Verdrag van Genève tot verbetering van
het lot der gewonden bij de legers te velde in oorlogstijd' . Het modern
internationaal humanitair recht is ontstaan.
www.rodekruis.be

DOUR MUSIC FESTIVAL.

Het festival van Dour is een Europees muziek festival met alternatieve muziek dat ieder
jaar in de zomer plaatsvindt in België in Dour, op de site van la Machine à Feu, vlak
bij de Franse grens in de provincie Henegouwen. Het heeft 2014 zijn
zesentwintigste editie vieren .
Het festival is voor het eerst in 2005 uitverkocht met een opkomst van 128000 mensen en
duurt 4 dagen. In 2006, komen er 134 000 mensen opdagen. Het evenement is in
2007 al meerdere dagen vóór de opening uitverkocht: 144 000 festivalgangers tijdens
de duur van het festival. Onder deze festivalgangers sliepen er 32000 op de
camping met een record aantal van 23000 de dag vóór de opening. Voor het
eerst hebben de organisatoren meer dan 15000 festivalganger per dag
moeten weigeren. In 2013, t e l d e n z e 183 000 bezoekers, e e n n i e u w r e c o r d .
Dour is leider in termen van bezoekers van de festivals in de Franse
Gemeenschap van België.
Ieder jaar stelt het festival een verschillend internationaal programma voor (28
verschillende nationaliteiten in 2007). Het staat open voor alle muzikale genres:
pop, house, punk, hardcore, rock, post-rock, hip-hop, metal, indus, drum and bass,
electro, R&B, reggae, ska, noise, Indie Rock of techno. Meer dan 220 groepen en DJ’s
treden op één van de zeven podiums op. Deze zijn over de site verdeeld (1 in
open lucht en 6 tenten), met el k hun ei gen aspec ten . D eze k o me n i ede r e
d ag v an 1 3 to t 5 u ur i n d e mor gen t o t l ev en . In 2013 telde het festival 8
podiums en ongeveer 230 artiesten.
www.dourfestival.be

ENKELE FOTO’S.

De eerste stappen:
De diepe oorsprong van de club "Dour Sports" keert terug in 1963. Een handvol
dappere die in het lopen wat meer hopen te vinden dan alleen maar een
zondagsontspanning, nemen de voornemens regelmatig samen te komen en
zich behoorlijk te trainen. De eerste trainingen, voor de eerste vier jongeren die
toen het team vormden, vond plaats in de natuur. D e z i n o m , w a t n o g m a a r
een kleine vereniging is, en het opzetten van een echte club te
o f f i c i a l i s e r e n i s g r o o t . Dour Sports ziet het daglicht op 3 juli 1964 (geregistreerd
onder het nummer 319 van de Koninklijke Belgische atletiek bond) onder impuls
van, onder andere, de trainers Jean Moins et George Quenon.

Maar al heel vlug, in 1965, op initiatief van de voorzitter Raoul Basecq, wordt
de site van la Machine à Feu gevonden en gekocht van de Charbonnages du
Borinage. Het is in die tijd een enorme werf vol met verwaarloosde
gebouwen en talloze fundamenten , die een eeuw geleden de welvaart van
onze streek maakten. Dit enorme complex is schoongemaakt om het bouwen van
een piste, spring- en werpzone’s toe te laten. Het sportveld werd op 14 februari
1965 ter gelegenheid van de eerste internationale veldloop door de burgemeester
van die tijd de heer Yacinthe Harmegnies ingehuldigd.
www.doursports.be

WAAR BEVIND DOUR ZICH?
Dour is een Franstalige gemeente in België , gelegen in de provincie
Henegouwen in Wallonië. Als België de hoofdzetel van de Europese
gemeenschap is, ligt Dour daartegen in de nabijheid van Frankrijk . Dour is
eveneens eenvoudig te bereiken vanuit Nederland, Luxemburg, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk.
In enkele cijfers:








70 km van Rijsel (Lille)
88 km van Brussel
230 km van Parijs
280 km van Düsseldorf
270 km van Luxemburg
300 km van Amsterdam
350 km van Londen

HOE DOUR BEREIKEN.
Met de trein en bus.
Het station Saint-Ghislain SNCB Belgian
www.belgianrail.be
SNCB Europe
www.b-europe.com/voyager
TEC
www.infotec.be

Per vliegtuig.
Drie luchthavens liggen in de nabijheid van Dour en laten U toe tot op de plaats van het
evenement te geraken: Brusse, Charleroi en Rijsel.
-

Om naar Dour te komen vanuit de luchthaven van BRUSSEL:
www.brusselsairport.be
Neem de trein tot Brussel Zuid en dan de trein tot Saint-Ghislain.

-

Om naar Dour te komen vanuit de luchthaven van CHARLEROI (Brussels-South):
www.charleroi- airport.com
Neem de pendeldienst tot het station van Charleroi-Sud (lijn A), dan de trein tot
Saint-Ghislain.

-

Om naar Dour te komen vanuit de luchthaven van LILLE (Rijsel):
www.lille.aeroport.fr
Neem de pendeldienst tot het station van Lille Flandres, de trein tot Mons
(Bergen) en dan de trein tot Saint-Ghislain.

Met de bus.
Dour is gelegen ter hoogte van de afrit 26 van de autosnelwegen E42 en E19.
Eenmaal in Dour, zal er een bewegwijzering zijn om uw route naar de site van
“la machine à Feu” te vereenvoudigen.

ORGANISATIE WE JSP(jonge brandweerlieden) 24-25-26 JULI 2016.
Elke sectie die deelneemt aan deze JSP uitdaging schrijft één of meerdere teams van 5
JSP/cadetten in. De proeven worden in volledige kledij uitgevoerd (vest,
handschoenen, helm F1, veiligheidsschoenen). H e t a a n t a l d e e l n e m e r s k a n
v e r s c h i l l e n n a a r g e l a n g d e a f t e l e g g e n p r o e f (Vb.: proef n°1, 4 deelnemers
en proef n°3, … deelnemers), het is dus de verantwoordelijkheid van de “leider” van de
ploeg zijn STAFF (5) op de best mogelijke manier te laten draaien.
De rangschikking van de teams gedurende de ganse dag gebeurt op basis van een
tijdscriterium: dit is de totale tijd doorgebracht in de verschillende proeven.
De proeven worden gechronometreerd. Op het einde van elke proef wordt de tijd
bij de vorige opgeteld om op het eind van de dag een « totale tijd die in de
proeven is doorgebracht» te hebben. Deze totale tijd zal op het eind van de dag
dienen om een rangschikking op te stellen!
O: Voor praktische redenen zou het interessant zijn dat het resultaat (samenvattende
tabel van de resultaten) in real-time geprojecteerd wordt op een scherm in de hall
van Dour sport.
Voor proeven waar veel water, al dan niet onder druk, nodig is zou het praktisch zijn
een autopomp, aangesloten op een brandkraan, ter beschikking te hebben. Dit zal
vooral nuttig zijn voor de eerste proef « De waterlijn (1) ».
Rol van elk:
 Een tijdopnemer: Hij maakt deel uit van de technische
organiserende
staff, zijn taak is zo nauwkeurig mogelijk de tijd opnemen
van iedere ploeg die zich bij hem aanbied en deze
opschrijven op het voorziene document (resultatenblad).
 De controleur (s) : Zijn rol is de verschillende elementen te controleren en indien
nodig terug te plaatsen.
 De volger(s) : De volger is verantwoordelijk voor het begeleiden
van de groep tijdens de proeven en om na te gaan dat alles
volgens de regels verloopt!
Een persoon zal verantwoordelijk zijn voor het inzamelen van de tijden van verschillende
teams in de verschillende proeven en deze naar de persoon te brengen die
verantwoordelijk is voor het ingeven van de resultaten.

PROEVEN.
(1) Waterlijn : (4 deelnemers)

Deze proef wordt uitgevoerd door 4 deelnemers. De installatie is al vooraf geïnstalleerd,
deze moet aangesloten en onder water gezet worden. De installatie bestaat uit een al
gemonteerd hydrant /drieverdeelstuk, met water maar met gesloten kranen, 3 lengtes
van 70, 1 tweeverdeelstuk, 2 opgerolde lengtes van 45 en 2 Acron straalpijpen van
45. Tussen 15 en 20 meter van de straalpijpen staan 2 doelwitten, (vb.: vat met een
te doen vallen doelwit op). Bij de aanvang van de proef start de chrono en deze
stopt zodra de twee doelwitten geëlimineerd zijn.

Quotering: De tijd is hier van cruciaal belang, de tijdsopname start wanneer de GO
aan de ploeg wordt gegeven en stopt wanner de twee doelwitten
omver vallen. Daar de hydrant al onder druk staat, is het diegene die bij
deze hydrant staat (een deelnemer aan de proef) die deze zal open
draaien op aanwijzing van een ploegmaat.
Personeel: Voor deze proef zijn twee mensen nodig om een ploeg te
begeleiden, dus, 4 voor het we (aflossingen zijn voorzien)
(indien nodig kan de chrono en de controle door dezelfde persoon uitgevoerd worden)
 Een tijdopnemer
 Een controleur (gaat na dat de lijn degelijk geplaatst is en dat de
doelwitten gevallen zijn).
Plaatsing:
-

-

-

Een hydrant van 80 is al gesteld en onder druk gezet.
De lengtes van 70 zijn in lijn geplaatst, in de richting van het biverdeelstuk. Het “verre” uiteinde is op zijn eigen opgerold (steeds
op dezelfde manier, zie foto n°1).
Een bi-verdeelstuk is « rechtop geplaatst » tussen de lengtes van 70 en
de 2 lengtes van 45.
Twee lengtes van 45 aan het bi-verdeelstuk geplaatst, één links
en het andere rechts, i e d e r i n d e r i c h t i n g v a n e e n Acron
straalpijp van45.
De persslangen van 45 zi jn « rec htop » gepl aatst, 3 meter
naas t het ei nde v an de sl ang v an 45 (zie foto n°3).
Een doelwit op een tiental meter van de persslangen
(zie foto n°4).

Materiaal

-

6 x darmen van 70
4 x darmen van 45 + 4 x reserve darmen van 45
4 x Acron straalpijpen van 45
2 x bi-verdeelstuk
2 x tri-verdeelstuk
Verf of krijt voor het aanduiden van de nodige locatie
2 x doelwitten/kegels

(2) Uitdaging Certificering: (4 deelnemers)

Het parcours wordt gechronometreerd en er worden gelijktijdig twee gangen ingericht.
1. Men start vóór een nadarafsluiting met een ploeg van 4 cadetten.
2. Op het signaal, overschrijdt het team de afsluiting en springt in een big bag (1m³)
3. Al springend in de big bag vordert de ploeg over een afstand van 10 m tot de 2de
nadarafsluiting (deze moet aangeraakt worden).
4. Het team komt uit de big bag en overschrijdt de tweede afsluiting.
5. De 4 cadetten nemen de kuipbrancard en overschrijden de derde nadarafsluiting.
6. De 4 cadetten kruipen de tunnel in.
7. De cadetten in de tunnel zullen een hindernis tegen komen, bestaande uit 10
zandzakken, die ze VERPLICHT uit de tunnel moeten halen ( langs voor of achter) volgens
een strategie opgezet door het team.
8. De cadetten en de kuipbrancard moeten door de tunnel en over de 4de
nadarafsluiting.
9. De cadetten overschrijden een lege ruimte van +/- 5m.
10. De cadetten overschrijden de 5 de nadarafsluiting en laden het slachtoffer op de
kuipbrancard en maken deze vast met de riemen.
11. Op de terugweg, overschrijden ze de nadarafsluitingen, vervolgens wordt de brancard
in de tunnel gebracht.
12. Waarna de cadetten de brancard doorheen de tunnel trachten te krijgen.
13. Eenmaal uit de tunnel wordt de brancard door de 4 cadetten over de nadarafsluitingen
gedragen.
14. De chrono stopt zodra de brancard op de grond gezet word achter de laatste afsluiting.
Personeel: Voor deze proef zijn twee mensen nodig om een ploeg te
begeleiden, dus, 4 voor het we (aflossingen zijn voorzien)
 Een tijdopnemer
 Een controleur.

(3)Combat uitdaging (volledige kledij) (4 deelnemers)

Deel 1: Trap opklimmen met persslangen.
De eerste moeilijkheid is het dragen van de persslangen over de verschillende
verdiepingen heen. Het geheel (een persslang met een diameter van 70 en een lengte
van 30 meter), kan op eender welke manier gedragen worden maar moet in de
container op de bovenste verdieping van de toren worden gelegd (dit is gelijk aan een
gebouw van 3 verdiepingen – Stelling van Aywaille). De trappen van de toren
mogen « op eender welke manier » naar boven worden gegaan. De leuning
mag gebruikt worden tijdens het naar boven gaan en er mogen meerdere
trappen in één keer genomen worden. Maar tijdens het naar beneden komen
moeten alle trappen geraakt worden alsook iedere leuning (verboden te
springen). De straftijd bij iedere niet aangeraakte trap of leuning is 2 seconden. Eens
onderaan de toren lost de 2de deelnemer hem af.

Deel 2: naar boven dragen van persslang
Een dubbel opgerolde persslang van 70 en vastgemaakt aan een koord is nodig voor dit
deel van de oefening. De instructies voor het naar boven gaan en het afkomen van de
trappen zijn dezelfde als in oefening 1. De deelnemer moet steeds zijn voeten in contact
hebben met de bovenste verdieping van het platform om zijn persslang op te hijsen. Dit
deel is gedaan wanneer de persslang boven de laatste leuning gehesen en in de
container is gelegd. Hij daalt dan af en pas daarna mag de 3de deelnemer vertrekken.

Deel 3: Lopen met brandblussers
Na het krijgen van het sein van de tweede deelnemer moet deze derde deelnemer lopen
en 2 brandblusser nemen die +/- 40m verder staan. Deze vervolgens meenemen
tot aan de voet van de toren en ze op de aangegeven plaats
neerzetten. Hij geeft dan het sein aan de 4 d e deelnemer .

Deel 4: Redden van een slachtoffer
Een reddingspop van +/- 50 kg moet achterwaarts (onder de armen genomen) worden
gesleept (bescherming van de voeten van de pop) over een afstand van +/- 40m.
De reddingspop dragen is niet toegestaan. De pop mag niet met de kleren of
armen getrokken worden. De tijd stopt wanneer de deelnemer en het slachtoffer
volledig over de finish zijn.

Alle deelnemers moeten de proef in minder dan 5 minuten afleggen. Indien dit niet het
geval is wordt de proef gestopt en worden 5 minuten aangerekend.
Personeel: Voor deze proef zijn twee mensen nodig om een ploeg te
begeleiden, dus, 4 voor het we (aflossingen zijn voorzien)
(indien nodig kan de chrono en de controle door dezelfde persoon uitgevoerd worden
 Een tijdopnemer
 Een controleur.
Plaatsing:

(Zie foto’s)

Materiaal:
-

1 toren
2 x reddingstouw
2 x strak opgerolde persslangen van 70 + plakband
2 x dubbel opgerolde persslangen van 70 + hechtingshaak
4 x brandblussers (zelfde gewicht)
2 x reddingspoppen (+/- 5

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Terugsturen ten laatste voor 30 april 2016

TE VERTEGENWOORDIGEN :
NAAM VERENIGING :
Te contacteren persoon :
NAAM :

Voornaam :

Adres :
Postcode – Gemeente :
Tel :

GSM :

E-mail :

Deelnemerslijst :
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam

Voornaam

Geslacht
(M / V )

Geboortedatum

GSM

