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Algemeen 
De Stichting Jeugdbrandweer Nederland is een netwerk van Brandweer Nederland. De Stichting 
Jeugdbrandweer Nederland wordt bestuurd volgens de regels zoals deze zijn gesteld in de Statuten 
welke zijn gedeponeerd op 1 november 2006 te Eindhoven. Volgens artikel 2 lid 1 van de Statuten 
heeft de Stichting Jeugdbrandweer Nederland onder meer als taken: 

 Het jaarlijks organiseren van brandweerwedstrijden en het afleggen van toetsen.  
 
Ten behoeve van deze brandweerwedstrijden is dit wedstrijdreglement opgesteld.  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Stichting Jeugdbrandweer Nederland 
Wedstrijdreglement 2019            3 

Inhoudsopgave 
 

         Wedstrijdklasse ............................................................................................................................................... 4 

1 Organisatie van wedstrijden ........................................................................................................................... 4 

2 Voorwaarden tot deelname ............................................................................................................................ 7 

3 Afwijkingen .................................................................................................................................................... 10 

4 Diskwalificatie ................................................................................................................................................ 10 

5 Inschrijvingen ................................................................................................................................................ 11 

6 Beoordelingen ............................................................................................................................................... 12 

7 Enscenering ................................................................................................................................................... 16 

8 Waterwinning ................................................................................................................................................ 20 

9      Communicatie en berichtenverkeer .............................................................................................................. 23 

10     Begin en einde van de wedstrijd................................................................................................................... 24 

11     Nadere bijzonderheden per wedstrijdklasse ................................................................................................ 25 

12     Prijzen ........................................................................................................................................................... 27 

13     Onvoorzien en bezwaar ................................................................................................................................ 28 

14     Tuchtzaken .................................................................................................................................................... 30 

15      Aanhaaltitel en inwerkingtreding ................................................................................................................ 31 

Bijlage 1: materiaallijst t.b.v. junioren en aspiranten LD ...................................................................................... 32 

Bijlage 2: Verzwarende elementen ....................................................................................................................... 34 

Bijlage 3: Tabel water op het verdeelstuk ............................................................................................................. 34 

Bijlage 4:Tabel werktijd 25 minuten...................................................................................................................... 37 

Bijlage 5: Tabel werktijd 30 minuten ..................................................................................................................... 38 

Bijlage 6: Tabel werktijd 35 minuten ..................................................................................................................... 39 

Bijlage 7: Tabel Redtijd .........................................................................................................................................  40 

Bijlage 8: Organisatie korpsen per wedstrijdjaar .................................................................................................. 41 

Bijlage 9: Richtlijnen toetsen ................................................................................................................................. 42 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Stichting Jeugdbrandweer Nederland 
Wedstrijdreglement 2019            4 

Wedstrijdklasse 
Aan de volgende wedstrijdklasse is deelname door jeugdbrandweerkorpsen mogelijk: 

 Klasse Aspiranten LD; 
 Klasse Aspiranten HD; 
 Klasse Junioren LD; 

 
In artikel 11 worden nadere bijzonderheden per wedstrijdklasse gegeven. 
 
 

1 Organisatie van wedstrijden  

1.1 Te onderscheiden wedstrijden 
De Stichting Jeugdbrandweer Nederland kent een promotiesysteem dat als volgt is ingedeeld:  

 Kwalificatie wedstrijden;  
Deze wedstrijden worden gehouden als voorronde verdeeld over Nederland, waarbij per 
klasse een aantal ploegen zich kunnen plaatsen voor de halve finale.  

 Kwartfinale wedstrijden;  (verliezersronde) 
Deze wedstrijden worden gehouden voor 3e en 4e plaatsen uit de kwalificatie wedstrijden 
met een maximum van de beste 12 ploegen als extra voorronde verdeeld over Nederland, 
waarbij per klasse de beste 2 ploegen zich als nog plaatsen voor de halve finale.  

 Halve finale wedstrijden;  
Dit zijn wedstrijden waaruit een aantal ploegen zich kunnen plaatsen voor de finale 
wedstrijden. Deze wedstrijden kunnen plaatsvinden verdeeld over Nederland.  

 Finale wedstrijden;  
Dit zijn finalewedstrijden, die gehouden worden in een gemeente in Nederland. Per klasse is 
de ploeg die op plaats 1 eindigt landskampioen van Nederland. 

 

1.2 Kwalificatie wedstrijden 
Kwalificatie wedstrijden worden gehouden in Nederland. Per wedstrijdbaan kunnen maximaal 13 
ploegen deelnemen. Ploegen van gemeenten die zelf een wedstrijd organiseren mogen in de eigen 
gemeente niet deelnemen. Deze ploegen dienen de wedstrijd in een andere gemeente te spelen. Het 
wedstrijdprogramma dient uiterlijk 2 weken voor de geplande wedstrijddatum aan de ploegen 
verzonden te zijn. De organisatie van de kwalificatiewedstrijden is in handen van het organiserende 
korps. De wedstrijden worden georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Jeugdbrandweer 
Nederland. De (algemeen) wedstrijdleider maakt de indeling van de wedstrijdbanen en is 
eindverantwoordelijk voor de enscenering. 
 

1.3 Overgang naar de halve finale wedstrijden 
In elke klasse kunnen een aantal ploegen zich plaatsen voor de halve finales. Het aantal 
kwalificatieplaatsen per baan wordt bepaald door het aantal te organiseren banen per klasse. De 
kwalificatie wordt zodanig geregeld dat bij de halve finale minimaal 10 en maximaal 12 ploegen 
kunnen deelnemen.  De algemeen wedstrijdleider maakt de kwalificatieregeling conform de indeling 
van de wedstrijdbanen. De kwalificatieplaatsen en -regeling worden voor de start van het nieuwe 
seizoen kenbaar gemaakt.  
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Halve finale wedstrijden worden gehouden in de maand juni. Een jeugdbrandweer ploeg die een 
halve finale bereikt die in de eigen gemeente wordt georganiseerd, mag niet aan die wedstrijd 
deelnemen. De algemeen wedstrijdleider deelt de ploeg dan in voor de andere halve finale wedstrijd. 
De organisatie van de halve finale is in handen van het organiserende korps. De wedstrijden worden 
georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland. De (algemeen) 
wedstrijdleider maakt de indeling van de wedstrijdbanen en is eindverantwoordelijk voor de 
enscenering. 
 

1.4 Overgang naar de finale wedstrijden 
Het aantal ploegen dat zich per baan plaatst voor deelname aan de finale wedstrijden wordt bepaald 
door het aantal halve finales die georganiseerd wordt. Uitgangspunt is de deelname van het aantal 
ploegen per klasse zoals verderop in dit artikel is aangegeven.  
Een jeugdbrandweerkorps dat een finale wedstrijd bereikt die in de eigen gemeente wordt 
georganiseerd, mag niet aan die wedstrijd deelnemen. Deze ploeg verzekert zich dan automatisch 
van deelname aan een finale wedstrijd van bedoelde klasse in het daarop volgende jaar. Het aantal 
deelnemende ploegen aan de finale wedstrijden is echter beperkt tot een maximum van:  

 Klasse junioren Lage druk is:  10 ploegen (*). 
 Klasse aspiranten Lage Druk is: 10 ploegen (*).  
 Klasse aspiranten Hoge Druk is: 10 ploegen (*). 

(*) 10 tenzij het korps dat de NK-wedstrijd organiseerde in het voorliggende wedstrijdjaar zich heeft 
geplaatst maar om die reden niet mocht spelen dan kunnen er meer ploegen deelnemen. 
 

1.5 Finale 
De organisatie van de finale is in handen van het organiserende korps. De wedstrijden worden 
georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland. De (algemeen) 
wedstrijdleider maakt de indeling van de wedstrijdbanen en is eindverantwoordelijk voor de 
enscenering. De klasse aspiranten Lage Druk en aspiranten Hoge Druk worden niet op dezelfde dag 
gehouden. De finale wedstrijden worden gehouden in de maanden september (laatste weekend) en 
oktober (eerste weekend). 
 

1.6 Organisatie planning wedstrijden 
Deelname aan wedstrijden verplicht jeugdkorpsen om zelf ook een wedstrijd te organiseren. Door 
het bestuur van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland is een meerjarenplanning vastgesteld 
waarin is opgenomen in welk jaar een jeugdbrandweerkorps de organisatie van een wedstrijddag 
voor rekening moet nemen. Als jeugdbrandweerkorps wordt verstaan een korps dat onder dezelfde 
ploegnaam van een uitruklocatie/plaats/gemeente of regio deelneemt middels unieke inschrijving 
voor de wedstrijden. Indien er binnen een gemeente en/of regionale brandweer meerdere 
jeugdbrandweerkorpsen is wordt elke ploegnaam die bij de stichting bekend is als een unieke 
inschrijving gezien. Het zijn de jeugdbrandweerkorpsen toegestaan om onderling te ruilen. Door de 
algemeen wedstrijdleider worden elk jaar in de maand juni de korpsen voor het daarop volgende 
jaar, op de hoogte gebracht van hun verantwoordelijkheid voor het organiseren van wedstrijden. 
Organisatie van landelijke finales worden toegekend aan “jubilerende” korpsen. Hiervoor geldt dat 
het korps dat het eerst komt de toekenning krijgt. Vooraf reserveren van deze finales is maximaal vijf 
jaar vooraf mogelijk. Bij dubbelingen van reserveringen volgt een loting door de voorzitter. 
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Indien een jeugdbrandweerkorps na tussenkomst van de voorzitter of algemeen wedstrijdleider toch 
besluit om af te zien van de organisatie van een wedstrijddag dan worden zij bij de eerstvolgende 
wedstrijdinschrijving (ongeacht het resultaat van de beoordeling door de jury) reglementair 
teruggeplaatst naar de laatste positie. Deze terugplaatsing is van toepassing op alle ingeschreven 
ploegen behorende tot het jeugdbrandweerkorps in dat wedstrijdseizoen. 
 

1.7 Gebruik van optische- en geluidssignalen 
Het is niet toegestaan om tijdens, voor of na de wedstrijden gebruikt te maken van optische- en 
geluidssignalen.  Bij overtreding van dit artikel zal het bestuur van de Stichting Jeugdbrandweer 
Nederland zich distantiëren van alle gevolgen die misbruik van optische- en geluidssignalen met zich 
mee kunnen brengen. 
 

1.8 Alcoholhoudende dranken 
Het is door het organiserende brandweerkorps van een wedstrijddag niet toegestaan om zonder 
toestemming van het bestuur van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland alcoholhoudende dranken 
te schenken tijdens de wedstrijddag. Het bestuur heeft de bevoegdheid om moverende redenen 
hiervan af te wijken. 
 

1.9 Programmaboekje 
Het programmaboekje wordt uitgegeven door de Stichting Jeugdbrandweer Nederland. Het is 
organiserende korpsen van wedstrijddagen alleen toegestaan een eigen programmaboekje uit te 
brengen nadat hierover afstemming is geweest met de (algemeen) wedstrijdleider. 
 

1.10 Foto en film opnames maken 
Het maken van filmopnames tijdens een wedstrijd is alleen toegestaan vanaf de 
toeschouwersplekken welke op de wedstrijdbanen zijn afgezet door middel van linten of  hekken. 
Binnen bij de objecten is het niet toegestaan om opnames te maken. Aanwijzingen van de 
wedstrijdleider en/of de baancoördinator dienen ten aller tijden te worden opgevolgd. Uitgezonderd 
zijn bestuursleden van de JBNL. Uitzonderingen kunnen minimaal 1 week voor de wedstrijd worden 
aangevraagd bij de algemeen wedstrijdleider, als er een algemeen maatschappelijk belang wordt 
gediend bv. landelijke of lokale media. 
 

1.11 Data communicatie 
Het gebruik van een data terminal, tablet, telefoon of smartphone ed. is niet toegestaan tijdens 
wedstrijden van Stichting Jeugdbrandweer Nederland. 
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2 Voorwaarden tot deelname 

2.1 Algemeen 
Een jeugdbrandweerkorps kan met een onbeperkt aantal ploegen deelnemen aan de wedstrijden. 
Een wedstrijdploeg mag bestaan uit jeugdleden van verschillende gemeenten. 
De leden van een wedstrijdploeg mogen geen deel uitmaken van een andere wedstrijdploeg die op 
eenzelfde baan op dezelfde dag de wedstrijdopdracht krijgt uit te voeren. 
 

2.1.1 Leeftijdsgrens 
De leeftijdsgrens voor de in artikel 1.1 genoemde wedstrijdklasse is als volgt:  

 Junioren Lage Druk 
15 jaar tot en met het hele kalenderjaar waarin deze leeftijd bereikt wordt.  

 Aspiranten Lage Druk 
18 jaar tot en met het hele kalenderjaar waarin deze leeftijd bereikt wordt.  

 Aspiranten Hoge Druk 
18 jaar tot en met het hele kalenderjaar waarin deze leeftijd bereikt wordt. 

 

2.1.2 Legitimatiebewijzen 
Deelnemers in artikel 2.1. genoemde klasse zijn verplicht om voorafgaand aan de wedstrijd een 
geldig legitimatiebewijs te tonen. Als geldig legitimatiebewijs wordt beschouwd:  

 Elk door een overheid officieel uitgegeven legitimatiebewijs. 
 Legitimatiebewijs dat door de Stichting Jeugdbrandweer Nederland wordt uitgegeven. 
 

2.1.3 Correspondentie en factuurgegevens 
Jeugdkorpsen zijn zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de juiste correspondentie- 
en facturatie adresgegevens. Dit kan door  in te loggen op de website van de JBNL: www.jbnl.nl . 
Ieder korps heeft daarvoor inloggegevens ontvangen 
 

2.2 Aantal personen per wedstrijdklasse 
De bezetting van de ploegen in de diverse wedstrijdklassen bestaat uit:  

 Junioren LD, 6 personen. 
 Aspiranten LD, 6 personen. 
 Aspiranten HD, 7 personen*. 

* In de klasse aspiranten HD wordt een daartoe bekwame volwassen pompbediener in het bezit van 
de module voertuigbediener  ingezet voor het besturen van het voertuig en toezicht te houden op de 
werkzaamheden aan de pomp. 
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2.3 Gebruik van materieel/materialen c.q. uit te voeren handelingen 
Het materieel dat door een deelnemende ploeg gebruikt mag worden tijdens een wedstrijd is in 
bijlage 1 van dit reglement aangegeven. Het gebruik van materieel en materialen of het toepassen 
van werkmethoden, welke afwijkend zijn van de bij de brandweer gebruikelijke, is/zijn uitdrukkelijk 
verboden. Ook vallen hieronder handelingen welke in strijd zijn met het wedstrijdreglement. Dit zal 
leiden tot reglementaire terugzetting. Bij het gebruik van Lage Druk slangen zal er zoveel mogelijk 
gewerkt worden met water. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden deze slangen gevuld met lucht 
met een werkdruk van maximaal 0,5 bar. Een veiligheidsfunctionaris ziet toe op veilig werken. 
Aanwijzingen van deze functionaris dienen per direct te worden uitgevoerd.  Er wordt op gewezen 
dat, bij de inzet van stralen in gebouwen, het gebruik van water kan worden verboden. 
 
In de klasse HD moet er gewerkt worden met een TS met een correct werkende pomp en die 
gecontroleerd zal worden door de baancommissaris . Mocht deugdelijkheid van de pomp niet het 
geval zijn dan zal de brand als niet geblust worden beschouwd.  
 

2.4 Kleding 
Elke wedstrijdploeg is verplicht beschermende kleding te dragen. De pompbediener dient tevens een 
verkeersvest te dragen. Het spelende nummer “P” moet voor de jury duidelijk zichtbaar zijn en moet 
over het verkeersvest worden gedragen of op het verkeersvest zijn aangebracht of op de helm of 
schouderflap. 
 
Het is niet toegestaan dat ploegleden sieraden dragen die tijdens de wedstrijd gevaar kunnen 
opleveren voor de drager. Wanneer sieraden niet verwijderd of beschermd kunnen worden is de 
wedstrijdleiding bevoegd een deelnemer te weigeren. 

2.4.1 Werkhandschoenen verplicht 
Het dragen van werkhandschoenen door de deelnemers is verplicht. Het bestuur van JBNL heeft een 
onderzoek gedaan naar beschikbaarheid van kleine maten en de kosten hiervan. Gebleken is dat er 
voldoende kleine maten zijn en de investering gering is. Dit betekent dat besloten is om vanaf 2013 
in het wedstrijdreglement op te nemen dat jeugdkorpsen tijdens de wedstrijden altijd 
werkhandschoenen moeten dragen. Het uitdoen van werkhandschoenen indien kleine onderdelen 
bevestigd of vastgepakt moeten worden is toegestaan. 

2.4.2 Nek flap aan helm verplicht 
Het dragen van een nek flap aan de helm is voor de deelnemers aan de wedstrijd verplicht. Het 
bestuur van JBNL is van mening dat alleen zo de basis persoonlijke bescherming beoordeeld kan 
worden. Bij hoge temperaturen zal de jury aangeven of en wanneer deze geopend gedragen mogen 
worden om warmtestuwing te voorkomen. 
 

2.5 Uitrusting 
Deelnemers moeten voorzien zijn van duidelijk en leesbare nummers, behorende bij hun taak. 
 

2.6 Nummering 
 Klasse Aspiranten Lage Druk : B; P; 1-2; 3-4.  
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 Klasse Aspiranten Hoge Druk : B; P (2x); 1-2; 3-4. 
 Klasse Junioren Lage Druk : B; P; 1-2; 3-4.  

  B  = Bevelvoerder,  P  = Pompbediener,  1-2  = Aanvalsploeg,  3-4  = Waterploeg. 
 

2.7 Aansprakelijkheid 
Het bestuur van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland wijst er nadrukkelijk op, dat het geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaard/erkent voor geleden schade, ontstaan door deelname aan een 
wedstrijd. Schade die tijdens een wedstrijd aanwijsbaar door een lid, leider, supporter of verwant 
persoon van een spelende ploeg veroorzaakt wordt aan een gebouw, persoon, voertuig, materieel of 
materiaal zal door de schade berokkende partij bij die ploeg worden verhaald. 
 
2.7.1 Eindverantwoordelijkheid wedstrijddag 
Het organiserende korps en JBNL gaan voor de wedstrijddag een nauwe samenwerking aan. JBNL 
draagt via de wedstrijdleider zorg voor het verloop van de wedstrijd en aansturen van haar juryleden 
incl. lokaal toegevoegden zoals de veiligheidsman en enscenering ed.  
 
Op de wedstrijddag is qua aansprakelijkheid voor schade het wedstrijdreglement van toepassing. 
Deze aansprakelijkheid en hiermee de eindverantwoordelijkheid ten gevolge van het eigen handelen 
ligt afhankelijk van de rol bij de deelnemer, deelnemende jeugdkorpsen, werkgevers van 
juryleden, de werkgevers van brandweerpersoneel (regionale brandweerkorpsen) of het 
organiserende korps. (zie ook 2.8) 
 
Het organiserende korps is als gastheer eindverantwoordelijk voor het faciliteren van de 
wedstrijddag en alle overige aanverwante zaken die eventueel een rol spelen vb. vergunningen, 
afzettingen, info brieven aan omwonenden ed. Contacten naar eigenaren/vertegenwoordigers van 
het object, omkleedlocaties ed. verlopen via het organiserende korps. Het lokale korps maakt een 
draaiboek voor de wedstrijddag die door JBNL wordt gecontroleerd en van advies wordt voorzien. In 
dit draaiboek staat per onderwerp wie waarvoor verantwoordelijk is. JBNL stelt hiervoor een 
voorbeeld ter beschikking. Lokale en regionale gebruiken zoals Veiligheidsplannen, bedieninstructies, 
RI&E ed. worden door het korps zelf ontwikkeld en aan de bijlage van het draaiboek toegevoegd.  
 

2.8 Verzekeringen 
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. Het bestuur van de JBNL attendeert 
organiserende brandweerkorpsen er op dat veel jeugdkorpsen een WA-en ongevallen verzekering 
hebben die gebruik van open vuur in de enscenering uitsluit. Organiserende korpsen dienen 
eventuele consequenties en aansprakelijkheidstelling die hieruit voor jeugdleden, jury, objecten en 
omstanders kunnen ontstaan zelf te verzekeren. 

2.9 Autogordels dragen in voertuigen 
Indien bij wedstrijden sprake is van een 'rollende start' is moet het dragen van de autogordel 
beoordeeld worden bij het onderdeel veiligheid. Indien het voertuig van gordels voorzien is en men 
die bewust niet draagt als het voertuig rijd dan krijgt de deelnemer een onvoldoende. Voertuigen die 
niet voorzien zijn van gordels kunnen deelnemen echter wordt het niet dragen van gordels dan 
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gewaardeerd met een voldoende. Hiermee wordt het niet aanwezig hebben van gordels niet bestraft 
maar voertuigen met gordels wel extra gestimuleerd met ten minste een waardering goed. 
 
Indien een 'rollende start' wordt gedaan en dit gebeurt met een voertuig van het organiserend korps, 
dan zal de wedstrijdleiding zich inspannen om te proberen een blusvoertuig in te zetten dat is 
voorzien van autogordels. Indien dit niet lukt, dan is het toegestaan dat een jeugdkorps een eigen 
blusvoertuig in gaat zetten als gelijkwaardige oplossing.  
 

3 Afwijkingen 

3.1 Recht tot wijzigingen 
Het bestuur van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland behoudt zich het recht voor om, indien 
nodig, in de algemene mededelingen en bepalingen evenals in de nadere bijzonderheden, 
wijzigingen aan te brengen.  
Zie hiervoor het programmaboekje wedstrijden, (mondelinge) mededelingen vooraf aan de 
wedstrijden, dan wel haar eigen website. 
 

4 Diskwalificatie 

4.1 Uitsluiting van rangschikking 

4.1.1 Overleg 
Bij een besluit tot diskwalificatie moet de wedstrijdleiding over dit besluit overleggen. Daarom 
dienen minimaal twee wedstrijdleiders overleg te plegen wanneer tot diskwalificatie wordt besloten. 
Dit overleg vindt voorafgaand aan de feitelijke mededeling van diskwalificatie plaats. 
 

4.1.2 Oneerlijk verkregen (voor) informatie 
Indien tijdens een wedstrijd bij de wedstrijdleiding aanwijzingen bestaan van oneerlijk verkregen 
(voor)informatie, zal diskwalificatie van de betreffende ploeg plaatsvinden. De wedstrijdleider zal 
hierover vooraf overleg plegen met de voltallige jury en de algemeen wedstrijdleider. De betreffende 
wedstrijdleider stelt hierna zo spoedig mogelijk de jeugdkorpsleiding van de betrokken ploeg op de 
hoogte van de genomen maatregel. 
 

4.2 Aanwijzingen aan wedstrijdploeg 
Indien tijdens een wedstrijd aanwijzingen gegeven worden door leiders en/of omstanders, zal de 
ploeg naar gelang de vorm van de aanwijzing punten in mindering krijgen. Indien de aanwijzingen 
van invloed zijn op de tactische inzet, volgt diskwalificatie van de betreffende ploeg. In dit artikel 
opgenomen maatregelen zijn ter beoordeling van de wedstrijdleider. Hiervoor is op de jurystaat een 
aparte beoordeling. De wedstrijdleider zal hierover vooraf overleg plegen met de voltallige jury en de 
algemeen wedstrijdleider. De betreffende wedstrijdleider stelt hierna zo spoedig mogelijk de 
jeugdkorpsleiding van de betrokken ploeg op de hoogte van de genomen maatregel. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Stichting Jeugdbrandweer Nederland 
Wedstrijdreglement 2019            11 

5 Inschrijvingen 

5.1 Algemeen 
Jaarlijks worden er in de maand november de jeugdbrandweerkorpsen erop geattendeerd dat zij de 
deelname van de wedstrijdploegen voor het opvolgende jaar dienen op te geven. Alleen 
inschrijvingen die digitaal via de website http://www.jbnl.nl zijn uitgevoerd worden verwerkt bij het 
wedstrijdsecretariaat. 
Voor de inschrijvingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland 
van toepassing. Deze voorwaarden zijn te bekijken op de website of op te vragen bij de Kamer van 
Koophandel. 
 

5.2 Kosten voor deelname 2019 
Het inschrijfgeld per ploeg voor de kwalificatiewedstrijd is gesteld op € 130,00. Indien ploegen in 
meerdere wedstrijdklassen willen deelnemen dienen zij zich in meerdere klassen in te schrijven. 
Indien een ploeg na de uiterste inschrijfdatum met de algemeen wedstrijdleider overeenkomt alsnog 
opgenomen te kunnen worden in het wedstrijdprogramma zal hiervoor € 59,75 administratiekosten 
in rekening worden gebracht. 
Om het kampioenschap kostendekkend te houden en de kosten te leggen waar deze gemaakt 
worden geldt vanaf 2012 het volgende: 

 Indien een korps doorstroomt van de kwalificatiewedstrijden naar de kwart finale 
(verliezerronde) zal hiervoor aanvullend € 27,50 in rekening worden gebracht om deze 
wedstrijddag kostendekkend te laten verlopen. 

 Indien een korps doorstroomt van de kwalificatiewedstrijden naar de halve finale zal hiervoor 
aanvullend € 73,00 in rekening worden gebracht. 

 Indien een korps doorstroomt van de halve finale naar de finale zal hiervoor € 73,00 in 
rekening worden gebracht. 

 

5.3 Onkostenvergoeding voor het organiserende korps 2019 
Korpsen die in 2019 een wedstrijdbaan organiseren voor de Stichting Jeugdbrandweer Nederland 
kunnen indien gewenst een onkostenvergoeding van € 190,- per wedstrijdbaan ontvangen. 
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6 Beoordelingen 

6.1 Algemeen 
Er wordt gejureerd op basis van de huidige jeugdbrandweer les en leerstof van het IFV/JBNL en de 
witte boeken “Elementaire oefeningen bij de brandweer”, uitgave van Vermande. 
 

6.2 Juryleden 

6.2.1 Algemeen 
Juryleden zijn brandweer mensen in actieve dienst met bij voorkeur ten minste het diploma 
hoofdbrandwacht. Bij voorkeur dient een jurylid minimaal 4 jaar ervaring te hebben met het 
instrueren van jeugdbrandweerlieden.  
Wij vragen: 

- Affiniteit en betrokkenheid met jeugd en jeugdbrandweer. 
- Aantoonbare sociale en didactische kwaliteiten in de omgang met jongeren in de 

leeftijdscategorie van circa 12 tot en met 18 jaar. 
- Grondige kennis van het aflegsysteem Lage- en Hoge druk, de verkenning en de 

binnenaanval. 
- Inzetbaarheid op tenminste twee zaterdagen in het wedstrijdseizoen en de jaarlijkse 

jurybijeenkomst.    
- Ten minste een LBO werk- en denkniveau. 
- Bij voorkeur minimaal in het bezit van een rijksdiploma manschap of volgens huidige 

brandweer opleidingsstructuur hieraan gelijkwaardige diploma. 
- Bij voorkeur actief als brandweerman/vrouw. Ook brandweeropgeleiden die werkzaam zijn in 

een aanverwante organisatie kunnen reflecteren! 
- Een bij de doelgroep passende leeftijd en fysiek in staat om de jeugd tijdens de wedstrijd te 

volgen. 
- Voor brandweerpersoneel: toestemming van je brandweercommandant. 
- Het zijn van (assistent)jeugdleider bij een jeugdkorps of zelf jeugdlid zijn geweest is een pre. 

Juryleden mogen deze taak vervullen tot 2 jaar na het verlaten van de actieve dienst met dien 
verstande dat zij de leeftijd van 60 jaar nog niet bereikt hebben.   
Juryleden kunnen alleen worden aangesteld wanneer zij de jaarlijkse jurybijeenkomst - die voor 
aanvang van elk seizoen gehouden worden – hebben bezocht.   
Juryleden die geen aanstelling hebben bij een gemeentelijke en/of regionale brandweer moeten een 
bewijs van goedgedrag kunnen overleggen. 
 

6.2.2 Uitzonderingen 
Het bestuur van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland heeft de bevoegdheid om van het 
bovengestelde in dit artikel af te wijken. Afwijkingen worden in het jaarlijkse juryoverleg toegelicht. 
Voor juryleden die de administratie verzorgen geldt geen leeftijdsgrens. Zij hoeven niet in actieve 
dienst te zijn.   
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6.2.3 Dienstbetrekking 
Juryleden hebben geen dienstbetrekking met de Stichting Jeugdbrandweer Nederland. Juryleden 
verrichten belangeloos arbeid en ontvangen slechts een onkostenvergoeding voor de gemaakte 
reiskilometers. Het is ook mogelijk dat de juryleden een overnachting krijgen aangeboden, dit wordt 
bepaald door de algemeen wedstrijdleider.  
 

6.3 Jurering 
De benodigde juryleden worden uiterlijk 4 weken voor aanvang van de eerste kwalificatiewedstrijd 
door de algemeen wedstrijdleider uitgenodigd. Het juryschema voor de kwalificatiewedstrijden 
wordt in het programmaboekje van deze wedstrijden vermeld. De juryleden voor de halve- en finale 
wedstrijden worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de halve- of finalewedstrijd door de 
algemeen wedstrijdleider uitgenodigd. Het juryschema voor de halve- en finale wedstrijden wordt in 
het programmaboekje van deze wedstrijden vermeld.  
De (algemeen) wedstrijdleider moet de wijze van beoordeling van de werkzaamheden voorafgaande 
aan elke wedstrijd met de juryleden bespreken. De (algemeen) wedstrijdleider zijn 
eindverantwoordelijk voor de totale jurering. Personen die rechtstreeks of zijdelings behoren aan 
een deelnemende groep, mogen niet als jurylid optreden. 
 

6.4 Vermenigvuldigingsfactor 
Op de jurystaten is bij een groot aantal beoordelingen de mogelijkheid om een 
vermenigvuldigingsfactor toe te passen. Deze factor kan 2 of 3 zijn. Alleen de (algemeen) 
wedstrijdleider heeft de mogelijkheid de vermenigvuldigingsfactor toe te passen. Welke 
beoordelingen een vermenigvuldigingsfactor krijgen toegepast wordt vooraf niet kenbaar gemaakt. 
De gekozen factor is zichtbaar op de uitslagenlijst terug te zien. 
 

6.5 Bonuspunten voor reddingswerkzaamheden 
Bij het uitvoeren van reddingswerkzaamheden zullen voor de benodigde tijd, om het (de) 
slachtoffer(s) in veiligheid te brengen, -bonuspunten worden toegekend. Het aantal toe te kennen 
bonuspunten (afhankelijk van de tijd) wordt verstrekt volgens de tabel in bijlage 7. 
 

6.6 Redtijd en onveilige redding 
De redtijd gaat in bij de start van de deelnemende ploeg en eindigt wanneer het (de) slachtoffer(s) 
op een juiste wijze wordt(en) overgedragen op een door de wedstrijdleider vooraf bepaalde plaats of 
instantie. Deze plaats is direct buiten het object en op een veilige plaats.  
Wanneer slechts één of meer, maar niet alle slachtoffers zijn gered, zal de ploeg reglementair 
worden teruggezet. Voor de beoordeling van een ploeg die, of een onveilige redding uitvoert, of niet 
alle slachtoffers redt, of reddingswerkzaamheden uitvoert na het commando “OPRUIMEN” geldt de 
navolgende regeling: Van de totaaltelling van de betreffende ploeg worden zoveel punten in 
mindering gebracht, dat het eindtotaal 10 punten lager is dan het laagste eindtotaal van de correct 
werkende ploegen. 
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6.7 Redding uitgevoerd door de niet spelende ploeg.  
Als een slachtoffer tijdens een middelbrand- en/of bijstand scenario gered wordt door een andere 
brandweerploeg (niet zijnde de wedstrijdploeg vb. 2e TS of BHV ploeg) of door derden (politie, 
omstanders enz.) dan zal dat als niet gedaan worden beoordeeld (Geen redding uitgevoerd). 
Scenario's voorzien er in dat in principe alleen aanvullende blustaken weggezet kunnen worden. 
 

6.8 Definitie onveilige redding 
Onder een onveilige redding wordt verstaan:  
Een poging tot en/of daadwerkelijke uitvoering van een redding waarbij alle, naar redelijkheid te 
hanteren en te verwachten veiligheidsnormen (zowel voor redders als voor slachtoffers), worden 
genegeerd of overschreden. 
 

6.9 Bonuspunten voor de werktijd 
Voor de snelheid van werken worden (voor de totale werktijd) bonuspunten toegekend. Het aantal 
toe te kennen punten geschiedt volgens de tabellen in bijlage 4, 5 en 6. 
In speciale gevallen (overmacht etc.) heeft de wedstrijdleider het recht om, van de totale werktijd 
van een ploeg evenredige tijd af te trekken. De bonuspunten worden dan gegeven aan de hand van 
de gecorrigeerde werktijd. Voor de ploeg die een inzet uitvoert, waarbij de brand niet geblust is, 
binnen de vooraf (per wedstrijd) vastgestelde maximale werktijd, geldt de volgende regeling: Van de 
totaaltelling van de betreffende ploeg worden zoveel punten in mindering gebracht, dat het 
eindtotaal 10 punten lager is dan het laagste eindtotaal van de correct werkende ploegen. 
 

6.10 Bonuspunten voor water op het verdeelstuk 
Voor de snelheid waarmee water op het verdeelstuk wordt voorzien worden (voor de totale 
werktijd) bonuspunten toegekend. Het aantal toe te kennen punten geschiedt volgens de tabel in 
bijlage 3. De wedstrijdleider bepaalt afhankelijk van de wedstrijd of dit een beoordeling wordt. 
 

6.11 Ploegen in rangschikking geëindigd met gelijk aantal punten 
Wanneer ploegen in de eindrangschikking met een gelijk aantal punten eindigen, dan is het hoogste 
aantal punten behaald met de technische werkzaamheden (Technisch Totaal) beslissend voor een 
hogere rangschikking. Mocht ook dat aantal gelijk zijn dan worden beide ploegen geacht dezelfde 
rangschikking te hebben behaald. In geval van kwalificatie en halve finale wedstrijden wordt het 
maximaal aantal te plaatsen ploegen verhoogd met deze gelijk geëindigde ploegen. In geval van een 
finale wedstrijd waarbij een eerste plaats is bereikt zullen er 2 ploegen landskampioen zijn. 
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6.12 Rangschikking 
1. Correct gewerkt, hoogste eindtotaal, indien gelijk hoogste technisch totaal, indien gelijk 

beide ploegen op dezelfde plaats.  
2. Correct gewerkt, hoogste eindtotaal.  
3. Correct gewerkt, laagste eindtotaal.  
4. Geen onveilige redding, slachtoffers gered, brand niet geblust   
5. Geen onveilige redding, slachtoffers niet gered, brand geblust.   
6. Onveilige redding, slachtoffers gered, brand geblust.  
7. Geen onveilige redding, slachtoffers niet gered, brand niet geblust.  
8. Onveilige redding, slachtoffers gered, brand niet geblust.  
9. Onveilige redding, slachtoffers niet gered, brand geblust.  
10. Onveilige redding, slachtoffers niet gered, brand niet geblust.  
11. Uitvoering idem als onder ad 4 tot en met ad 10, echter met minder gescoorde punten dan 

het totale aantal geldend voor uitvoering als ad 4 minus 10 punten.  
12. Diskwalificatie. 

 

6.13 Jurystaten 
Op de jurystaten kunnen de volgende scores worden gegeven. -10, 0, 4, 6, 8 en 10. De scores -10 en 4 
dient door het jurylid gemotiveerd te worden. De score 0 staat gelijk als “niet gedaan”. Bij de, door 
de wedstrijdleider gegeven toelichting op het (de) object(en) en de opdracht, zal ook de tactische 
inzet en de beoordeling daarvan worden meegenomen. De ploegen ontvangen afschriften van de 
volledig ingevulde jurystaten en recapitulatiestaten bij de prijsuitreiking. Iedere ploeg ontvangt ook 
een algemeen overzicht met de totaal scores van de wedstrijd. Eventuele fouten in de uitslagen 
kunnen door de JBNL wedstrijdleiding tot 7 dagen na de publicatie van de uitslag (prijsuitreiking) 
worden hersteld. Hiermee kan ook de eindrangschikking veranderen. 
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7 Enscenering 

7.1 Doel 
De enscenering moet zodanig zijn uitgevoerd, dat bevelvoerende en manschappen zien wat er 
bedoeld wordt. 
 

7.2 Algemeen 
Bij de enscenering is het noodzakelijk om duidelijk zichtbaar te maken of het om een uitslaande- of 
om een binnenbrand gaat.   
De kubusgedachte zal duidelijk meespelen indien gebruik gemaakt wordt van vele brandsimulator 
om branddoor- en brandoverslagen te ensceneren. Eventuele branddoorslagen moeten waar zijn en 
mogen niet met één enkel vlammenbord worden aangegeven. De jury kan tijdens de inzet extra 
enscenering inzetten. 
 

7.3 Ensceneringmiddelen 
De volgende middelen dienen voor enscenering te worden gebruikt:  

7.3.1  Borden:  
a) Vlammenborden met oranje, rode en gele vlammen op een witte achtergrond.  
b) Blokkeer borden met zwarte verticale strepen, 6 cm breed, op een witte achtergrond. 
c) Straatnaam en huisnummer. 
d) Zwart zeil (vloer is ingebrand) 

7.3.2  Geluids- en/of lichtbronnen: 
a) De zo genaamde knetterkasten met een lichtbron en/of knipperende lampenblokken alsook 

lichtloop slangen al of niet werkend op batterijen of aangesloten op het elektriciteitsnet.  
b) Een recorder met geluiden. 
c) Vlammenbeamers.  
d) Digitale attack vlammenborden. 

7.3.3 Pilot Dynamische enscenering: 
Tijdens de inzet kan de enscenering met extra linten, knetterkast of instructie van de jury worden 
aangepast indien het handelen door de ploeg daar aanleiding voor geeft. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het snel groter worden van de brand bij het geopende houden van deuren. Of aan het buiten 
dienst verklaren van een onbeheerd achterlaten blusstraal nabij het vuur. Dit wordt in de wedstrijd 
toegepast indien Jeroen Keyser als jurylid aanwezig is en onder regie van de wedstrijdleider. Korpsen 
krijgen vooraf aan de wedstrijd een bericht als dit wordt toegepast.   

7.3.4 Rookbronnen:  
Rookgeneratoren om, bij aanvang van of tijdens de wedstrijd, de werkelijkheid van rookontwikkeling 
voor de deelnemende ploegen zoveel mogelijk te benaderen, zijn toegestaan. Hiermee wordt alleen 
een rookenscenering bedoeld die in de open lucht verspreidt wordt. Rook in besloten ruimten is niet 
toegestaan. Rookontwikkeling dient voor alle ploegen gelijk te zijn. Het kan ook geschieden door 
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gebruik te maken van borden “rook” in combinatie met het gebruik van rookmachine. Ook blindering 
van het object kan worden gezien als een rookenscenering. Het gebruik van hand/helmlampen is niet 
toegestaan, tenzij anders bij de aanvang van de wedstrijd bekent wordt gemaakt. 

7.3.5 Tegenspelers en baanmensen : 
a) Juryleden    gele hesjes; 
b) politie     blauwe hesjes of originele kleding; 
c) ambulance    groene hesjes of originele kleding; 
d) nutsbedrijf    oranje hesjes of originele kleding; 
e) veiligheidsfunctionaris   rode hesjes; 
f) medewerkers m.b.t. enscenering herkenbaar hesjes/ afhankelijk van lokaal 

gebruikelijk;  
g) Tegenspelers of sleutelhouder  kleding met betrekking op de functie. 

 

7.4 Toepassing van ensceneringmiddelen 

7.4.1 Brandhaard: 
Een brandhaard bestaat minimaal uit 3 geluids- en/of lichtbronnen (zoals is beschreven in 7.3.2) en 
zal ten aller tijden groter worden geënsceneerd als een doorslag/overslag. Vlammenborden mogen 
worden gebruikt als verduidelijking van een brand. 
Als er bij de brandhaard tegen of dichtbij een muur of plafond een geluids- en/of lichtbronnen staat, 
dan zal de kubusgedachte zeker een grote rol spelen en zal aan de ander kan van de muur of plafond 
gekeken moeten worden voor een branddoorslag. 
 

7.4.2 Branddoorslag en/of brandoverslag: 
Een branddoorslag en/of een brandoverslag bestaat uit minimaal 2 geluids- en /of lichtbronnen 
(zoals is beschreven in 7.3.2) en zal ten aller tijden kleiner worden geënsceneerd als een brandhaard. 
Vlammenborden mogen worden gebruikt als verduidelijking van de brand.  
Als er bij de branddoorslag of brandoverslag tegen of dichtbij een muur of plafond een geluids- en/of 
lichtbronnen staat, dan zal de kubusgedachte zeker een grote rol spelen en zal aan de ander kan van 
de muur of plafond gekeken moeten worden voor nog een branddoorslag. 
 

7.4.3 Uitslaande brand: 
Het gehele object staat in brand (enscenering aan de buitenkant). Ensceneringmiddelen voor alle 
ramen en deuren zowel op de begane grond als op de verdiepingen, alsmede (indien de vlammen er 
doorheen slaan) op het dak.  
Wanneer in een gedeelte van het object een uitslaande brand woedt dan is de plaatsing van de 
ensceneringmiddelen als hierboven aangegeven. Inpandig worden de grenzen van de brand 
aangegeven door plaatsing van ensceneringmiddelen voor de toegangen tot het brandende deel. 
 

7.4.4 Binnenbrand: 
Deze kan plaats hebben in een kelder, op de begane grond, op verdiepingen c.q. zolders, in het 
trappenhuis of in één of meerdere vertrekken. Een brand kan eveneens plaats hebben in vaartuigen, 
voer- of vliegtuigen.  
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Staat de gehele ruimte in brand, dan moet als volgt geënsceneerd worden: ensceneringmiddelen 
worden tegen en/of op meubilair en voorwerpen geplaatst. Tevens worden vlammenborden en 
andere ensceneringmiddelen op de vloer geplaatst wanneer zich (grotere) open ruimten tussen het 
meubilair c.q. de voorwerpen bevinden. Langs de wanden dienen ook ensceneringmiddelen 
gehangen te worden. 
Kortom: de situatie dient zodanig geënsceneerd te zijn, dat het volkomen duidelijk is hoe de 
brandsituatie is. Een enscenering (als combinatie) van een binnenbrand en buitenbrand is uiteraard 
ook mogelijk. 
 

7.5 Overige borden 

7.5.1 Blokkeer borden: 
De blokkeer borden worden gebruikt voor het aangeven van begrenzing van de ruimten en 
doorgangen, die niet bij wedstrijd betrokken zijn.  
Voor het aangeven van begrenzingen is het tevens toegestaan om markeringslint te gebruiken.  
Het gebruik van blokkeerborden en markeringslint dient zoveel mogelijk te worden beperkt. 

7.5.2 Straatnaam en huisnummer: 
Tijdens de kwalificatiewedstrijden is het noodzakelijk dat de straatnaam en het huisnummer op het 
object vermeld staan.  
Bij de halve finale en de finale is het huisnummer noodzakelijk op het object. De straatnaam mag aan 
het begin van de wedstrijdbaan vermeld worden. 
  

7.6 Definitie Slachtoffer, eerste hulp en redding als verzwarend element 
Wat betreft de slachtoffers verdient het aanbeveling dat, indien mogelijk, van “LOTUS” slachtoffers 
gebruik gemaakt wordt. De kleding van deze slachtoffers moet aan de “functie" zijn aangepast. De 
behandeling van de slachtoffers wordt beoordeeld aan de hand daarvoor geldende lesstof. Waarbij 
wordt gesteld dat het veiligstellen van slachtoffer(s) een primaire taak voor de brandweer is. 
Slachtoffers die bij een brand zijn betrokken dienen door de wedstrijdploeg op eenvoudige wijze 
gered te kunnen worden. Dit kunnen personen zijn nabij of achter de brandhaard. Het dragen van 
een SO door de wedstrijdploeg is niet aan de orde. De slachtoffers kunnen door ondersteunen 
verplaatst worden. Het letsel van de slachtoffers is beperkt tot een kleine bloedende wond, 
rookinhalatie of grote brandwond. Naast het redden van menselijke slachtoffers is het ook mogelijk 
dat er dieren gered moeten worden. 
 

7.7 Inzet stralen 
Bij de beoordeling van de inzet van een straal zal de normale worplengte van een straal worden 
betrokken. 
 

7.8 Benaderen en/of passeren van brandhaarden 
De enscenering, grootte van de brand, de plaats in een ruimte waar de brand plaatsvindt en de 
aanwezige brandbare materialen, zal bepalend zijn of men de brand zonder straal kan passeren. 
Deelnemers dienen rekening te houden met de werkelijke situatie. Wanneer de brand niet zonder 
straal gepasseerd mag worden moet dit voor de bevelvoerende en de overige manschappen duidelijk 
blijken uit de enscenering.  
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Indien de inzet van een straal noodzakelijk is om de brand te passeren kan dit uitsluitend geschieden 
nadat, door een medewerker van de wedstrijdorganisatie de brandsimulatoren (knetterkasten) 
geheel of gedeeltelijk zijn “GEDOOFD”.  De minimale ruimte tussen de brand en het jeugdlid dat de 
brand passeert is 2 meter. 
Indien op enige afstand een gedeelte blijft “branden" is het noodzakelijk dat de ingezette straal niet 
wordt verplaatst naar andere vuurhaarden. Dit kan uitbreiding tot gevolg hebben. 
Hierdoor wordt tevens bepaald dat, ter dekking van de terugweg en/of ter eventuele voortzetting 
van de verkenning, de inzet van de straal noodzakelijk blijft. Na de inzet van een straal kan, na 
gedeeltelijke doven van de brandsimulatoren, naast een verkenning ook een eventuele redding 
doorgang vinden. 
 

7.9 Voortzetting van de verkenning 
Indien uit de verkenning duidelijk is gebleken dat de ruimte niet groot is, de vuurhaard bestreden kan 
worden, er enig zicht is en een veilige terugtocht is gewaarborgd, is het toegestaan dat:  

 één persoon de straal bedient en de ander doorverkent;  
 één persoon in de buitendeuropening blijft, terwijl de andere persoon weggaat om 

bijvoorbeeld de bevelvoerder te informeren c.q. extra materiaal te halen;  
 de bevelvoerder zich alleen door het object kan begeven indien (een) slangleiding(en) is (zijn) 

uitgelegd waarlangs hij het ingezette personeel kan bereiken. 
 

7.10 Brand geblust 
Na het commando “Afblussen” worden de brandsimulatoren, door het betreffende jurylid 
uitgeschakeld. Vlammenborden blijven staan en worden niet omgedraaid. Daarna bepaalt de 
bevelvoerder het moment waarop geventileerd (moet) kan worden. 
 

7.11 Enscenering met gevaarlijke stoffen 
Bij een brand kunnen gevaarlijke stoffen staan. Dit is toegestaan als het gaat om gasflessen, 
acetyleenflessen, kleine cans met brandbare vloeistof ed. en deze moeten dan ook door de ploeg 
worden opgemerkt en eventueel worden verwijderd. Inzetten van andere stoffen (vb. 
bijtende)waarbij normaal gesproken vloeistof dichte laarzen, handschoenen of bescherming in 
gaspak of chemiepak gedragen moet worden is niet toegestaan. 
 

7.12 Werken op hoogte 
Het plaatsen en strijken van een enkele of schuifladder is toegestaan. Het belopen van de ladder en 
het werken op hoogte (> 2m) is alleen toegestaan als er veiligheidsfunctionarissen onder en boven 
aan de ladder staat en er gewerkt wordt met valbeveiliging. Daarnaast moet het dakvlak / dakrand 
voldoende afgeschermd zijn met een omheining om vallen te voorkomen. 
Artikel 7.12 regelt het veilig werken op hoogte. Hierin staat beschreven dat aan valbeveiliging gedaan 
moet worden. Korpsen zijn op grond van Arbo-regels verplicht om valbeveiliging te dragen als ze 
gaan werken op een hoogte boven de 2m. Het beklimmen van een ladder kan zonder gebeuren als ze 
maar niet aan het werk gaan vanaf die ladder. Op de plek waar ze aan het werk zijn moet iemand 
voorzien zijn van valbeveiliging. Dat kan zijn: een randbeveiliging of een tuig dat op de juiste wijze 
gezekerd zit aan een vast punt. Het bestuur wil met artikel 7.12 zorgen voor veilig werken op hoogte 
tijdens wedstrijden. 
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Hoe stellen we ons dat voor? Als het organiserende korps er toe besluit om hoogte in de wedstrijd te 
verwerken dan moet dat veilig gebeuren. Maatwerk is in overleg met de wedstrijdleider noodzakelijk 
omdat type dak de opdracht en het type beveiliging beïnvloeden. De wedstrijdleider moet de 
oplossing van te voren beoordelen. Hierbij moet ook gelet worden op het voorkomen van 
tijdverschillen door aankleden ed. Ook kan het zijn dat een 2e veiligheidsfunctionaris nodig is. Dit is 
dan een extra taak voor het organiserende korps. 
 
Wat wij als bestuur borgen met deze tekst is veilig werken op hoogte. Meestal dus een hoge dakrand 
en/of stevige reling (deze mag ook tijdelijk zijn zoals in de bouw) als de jeugd dat dak moet belopen. 
Een persoon in paniek zou ook zonder reling kunnen, maar moet dan aan een lijn zijn gezekerd. 
Verder is het al eens bij een wedstrijd voorgekomen dat met een hoogwerker een ploeg op een 
balkon werd afgezet. Dan moet de jeugd dus valbeveiliging dragen zoals die bij de hoogwerker 
aanwezig is. Het organiserende korps moet dat dan begeleiden. We verwachten niet dat de jeugd 
valbeveiliging (positioneren met een lijn of andere hulmiddelen zoals bandvaldempers ed.) 
zelfstandig moet gaan gebruiken zoals dat in de volwassen leerstof voor de brandweer is verwerkt. 
 

7.13 Werken met lucht op verdeelstuk 
Indien een object het niet toelaat om binnen met water te werken zal er met lucht op een door het 
organiserend korps ter beschikking gesteld verdeelstuk gewerkt worden. De werkdruk hierbij is 
maximaal 0,5 Bar. De veiligheidsman ziet hierop toe. 
 
 
7.13.1  Werken met de JBNL digitale attack  
Vanaf het seizoen 2019 kan de enscenering plaatsvinden met digitale attack. Dit betekent werken 
met laserstraalpijpen op interactieve vlammenborden. Door de baancommissaris wordt bij aanvang 
van de wedstrijd het gebruik hiervan aan de wedstrijdploeg kenbaar gemaakt. Materialen hiervoor 
worden aangeboden door JBNL. Eveneens kunnen er speciale slangen worden aangeboden met een 
dubbele borging op de Stortz koppeling zodat veilig met water op de straal in objecten gewerkt kan 
worden. Aandacht wordt gevraagd voor het feit dat deze slangen drukloos gemaakt moeten worden 
op het verdeelstuk.    
 
In combinatie met de digitale attack kunnen vanaf 2019 naast de laserstraalpijpen ook lazer- 
brandblussers (natblusser, poederblusser en koolzuursneeuwblusser) worden ingezet. 
 
 
7.14  Paniekzaaier / informant 
Op de baan kan bij kwalificatiewedstrijden en halve finale wedstrijden een paniekzaaier aanwezig 
zijn. Deze persoon heeft maximaal het letsel van een kleine brandwond of lichte hoest ten gevolge 
van rook waarvoor geen ambulance behandeling nodig is. Eerste hulp en/of opvang door 
bijvoorbeeld de pompbediener zou dan moeten volstaan. De paniekzaaier kan zich ook op een dak 
ed. van het gebouw bevinden. Op de werkzaamheden rondom de paniekzaaier worden geen red-
/werktijd scores toegepast. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de paniekzaaier / informant  
geen status heeft van een slachtoffer zoals bij ad. 7.6 of de verzwarende elementen bijlage 2 is 
weergegeven.  
 
Bij de finale wedstrijden kunnen red-/werktijden mbt de paniekzaaier worden toegepast. Deze 
worden weergegeven in de jurystaat als slachtoffer. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de 
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paniekzaaier / informant  dan wel een status heeft van slachtoffer zoals bij ad. 7.6 of de verzwarende 
elementen bijlage 2 is weergegeven. 
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8. Waterwinning 

  8.1    Waterwinplaats 
Voor alle klassen geldt dat een ondergrondse of bovengrondse brandkraan als waterwinplaats dient. 
Voor de klasse aspiranten Hoge Druk worden de waterleiding of tankwagen als waterwinplaats 
gebruikt. Hier dient een werkende verbinding te zijn tussen de brandkraan/tankwagen en de tank 
moet 100% gevuld zijn voor het geven van het commando: “Brandmeester”. Een verdeelstuk mag 
niet dienen als waterwinning, tenzij er in de opdracht uitdrukkelijk melding van wordt gemaakt.  
 

8.2 Aspiranten HD 
De toevoer slangleiding moet bij de klasse aspiranten HD aangesloten worden op het verzamelstuk 
en niet rechtstreeks op de tank. Er mag met één transportslangleiding  (maximale lengte van deze 
leiding  is in totaal 40m = 2 slangen van 20m) worden gewerkt vanaf de waterwinning naar de TS. 
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9 Communicatie en berichtenverkeer 

9.1 Communicatie via portofoon en/of mobilofoon 
Er wordt uitgegaan van de verzending van nadere berichten naar AC/VC via de pompbediener. De 
bevelvoerder kan worden uitgerust met twee portofoons. Deze portofoons kunnen zowel analoog als 
digitaal zijn. Een opzet van verbindingsmiddelen is:  

9.1.1 Klasse aspiranten LD en junioren LD: 
Bevelvoerder:   

 1 Portofoon -> analoge/TMO/DMO gespreksgroep contact AC/VC en pompbediende.  

Ploegleden: Geen portofoon  
 
Pompbediende: 

 1 Portofoon -> analoge/TMO/DMO gespreksgroep contact AC/VC en bevelvoerder.  

9.1.2 Klasse aspiranten HD: 
Bevelvoerder:   

 1 Portofoon -> analoge/TMO/DMO gespreksgroep contact AC/VC.  
 1 Portofoon -> analoge/ TMO/DMO gespreksgroep voor onderling contact in ploeg. 

Ploegleden: 
 Iedere ploeg 1 portofoon -> analoge/TMO/DMO gespreksgroep voor onderling contact ploeg  

Pompbediende: 
 1 Portofoon -> analoge/TMO/DMO gespreksgroep voor onderling contact in ploeg 

9.2 Wedstrijdopdracht 
De opdracht wordt aan elke deelnemende ploeg per pager (of afdruk van pagerscherm op papier), 
portofoon en/of mobilofoon doorgegeven. Hierbij wordt het principe gehanteerd zoals de 
communicatie ook geschiedt bij een uitruk naar een incident. Bij de start van een Lage Druk wedstrijd 
wordt door de baancommissaris aangegeven hoeveel minuten gebruikt mogen worden voor 
gegevensuitwisseling, alvorens gestart moet worden met het aflegsysteem. De moeilijkheidsgraad 
van de inzet bepaald dit aantal minuten. 

9.3 Verzonden berichten 
De volgende berichten moeten in ieder geval naar de AC/VC worden verzonden:  

• uitgerukt (door B naar AC/VC);  
• aankomst (door B naar P naar AC/VC bij LD en door B naar AC bij HD);  
• kwalificatie (door B naar P naar AC/VC bij LD en door B naar AC bij HD);  
• brand meester (door B naar P naar AC/VC bij LD en door B naar AC bij HD);  
• weer ter beschikking/gereed voor uitruk /weer inzetbaar/ uitruk gereed(door B naar AC/VC). 

De overige berichten zijn facultatief.  
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9.4 Portofoons 
Op de LD banen worden de portofoons verzorgd door het  organiserende korps. Porto's voor 
onderling verkeer is niet toegestaan. 
Op de HD baan wordt de portofoon voor contact met de AC/VC verzorgd door het organiserende 
korps. Porto's voor onderling verkeer dienen door de spelende ploeg zelf verzorgd te worden. 
 

10 Begin en einde van de wedstrijd 

10.1 Begin van de wedstrijd 
Voor alle klassen geldt het hierna volgende: 
Zodra de ploeg zich bij de baancommissaris meldt zal de baancommissaris, de voor de betreffende 
wedstrijd, geldende en relevante bijzonderheden, op identieke wijze, aan elke ploeg bekend maken. 
De wedstrijdtijd start door middel van een fluitsignaal dan wel ander teken dat vooraf bekend wordt 
gemaakt of daar waar wordt aangegeven dat de (fictieve) startlijn met het voertuig  wordt 
gepasseerd.  
 

10.2 Einde van de wedstrijd 
De bevelvoerder bepaalt, mits hij binnen de gestelde tijdlimiet blijft, (zelf) het tijdstip, waarop met 
opruimen en inpakken kan worden begonnen. Het jurylid van de bevelvoerder geeft tien minuten 
voor de maximale speeltijd aan de bevelvoerder van de spelende ploeg de mededeling: “U heeft nog 
10 minuten werktijd”.  
Het bedoelde jurylid doet vijf minuten voordat de maximale speeltijd is bereikt de bevelvoerder de 
mededeling: “U heeft nog 5 minuten, u dient nu te gaan opruimen”. Er moet dan direct met het 
opruimen worden begonnen.   
Werkzaamheden (met een ander doel dan opruimen) zoals: het inzetten van stralen, het redden van 
slachtoffers, het afblussen van de brand dienen direct te worden gestaakt. De 
(vervolg)werkzaamheden, met betrekking tot het opruimen, blijven wel beoordeeld worden. 
 
De wedstrijd wordt gestopt na het fluitsignaal van bv. de baancoördinator LD of bij HD als het 
voertuig gaat rollen bij vertrek (na inpakken en commando rijden van de BV) of daar waar wordt 
aangegeven dat de (fictieve) finishlijn wordt gepasseerd.  
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11 Nadere bijzonderheden per wedstrijdklasse 

11.1 Klasse Junioren lage druk 
De brandhaarden bij deze klasse worden bestreden volgens het aflegsysteem LD met verdeelstuk. 
Het object wordt vooraf niet kenbaar gemaakt. Als wedstrijdobject kunnen worden aangewezen 
gebouwen waarvan alleen de begane grond als wedstrijdobject fungeert. Voor het woord "kunnen" 
is gekozen om ruimte te bieden aan de verzwarende elementen, zoals genoemd in 11.4 en bijlage 2. 
Dit kunnen zijn woonhuizen, werkplaatsen, fabrieken, enz. Ook kunnen andere objecten zoals vaar- , 
voer-, en vliegvoertuigen, enz. worden gebruikt.  
Na de ontvangst van de opdracht, zoals eerder omschreven, en na het geven van het startsein vindt 
de beoordeling plaats op basis van de voor deze klasse samengestelde jurystaten. 
 

11.2 Klasse aspiranten lage druk  
De brandhaarden bij deze klasse worden bestreden volgens het aflegsysteem LD met verdeelstuk. 
Het object wordt vooraf niet kenbaar gemaakt. Als wedstrijdobject kunnen worden aangewezen 
gebouwen met meerdere verdiepingen. Als wedstrijdobject kunnen worden aangewezen gebouwen 
waarvan alleen de begane grond als wedstrijdobject fungeert. Voor het woord "kunnen" is gekozen 
om ruimte te bieden aan de verzwarende elementen, zoals genoemd in 11.4 en bijlage 2.  Dit kunnen 
zijn woonhuizen, werkplaatsen, fabrieken, enz. Ook kunnen andere objecten zoals vaar- , voer-, en 
vliegvoertuigen, enz. worden gebruikt. De bluswerkzaamheden kunnen worden uitgebreid met 
reddingswerkzaamheden en andere bijzondere opdrachten. De mogelijkheid bestaat dat een 
autoladder c.q. hoogwerker moet worden ingezet. Dit wordt dan bij de opdracht bekend gemaakt. 
Na de ontvangst van de opdracht, zoals eerder omschreven, en na het geven van het startsein vindt 
de beoordeling plaats op basis van de door deze klasse samengestelde jurystaten. 
 

11.3 Klasse aspiranten Hoge druk 
De brandhaarden bij deze klasse worden bestreden volgens het aflegsysteem Hoge druk. Het object 
wordt vooraf niet bekend gemaakt. Deze klasse is opengesteld voor ploegen die beschikken over een 
TS. Als wedstrijdobject worden gebouwen aangewezen met meer dan één verdieping. Dit kunnen zijn 
woonhuizen, werkplaatsen, fabrieken, enz. Ook kunnen andere objecten zoals vaar- , voer-, en 
vliegvoertuigen, enz worden gebruikt. Als wedstrijdobject kunnen worden aangewezen gebouwen 
waarvan alleen de begane grond als wedstrijdobject fungeert. Voor het woord "kunnen" is gekozen 
om ruimte te bieden aan de verzwarende elementen, zoals genoemd in 11.4 en bijlage 2. De 
bluswerkzaamheden kunnen worden uitgebreid met reddingswerkzaamheden en andere bijzondere 
opdrachten. De mogelijkheid bestaat dat een autoladder c.q. hoogwerker moet worden ingezet. Dit 
wordt dan bij de opdracht bekend gemaakt. Na de ontvangst van de opdracht, zoals eerder 
omschreven, en na het geven van het startsein vindt de beoordeling plaats op basis van de door deze 
klasse samengestelde jurystaten. 
 

11.4 Verzwarende elementen 
Het is - de wedstrijdleider - in alle klassen toegestaan om 1 of meerdere verzwarende elementen toe 
te passen. Dit is alleen toegestaan voor de halve- en finale wedstrijden. Zie bijlage 2. 
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11.5 Procedure: Maatwerk Constructie t.b.v. beperking bij spelende ploeg 
Meer en meer wordt JBNL bij wedstrijden geconfronteerd met regionale of landelijke ontwikkelingen 
die niet bij alle korpsen, regio's enz. in het land structureel worden doorgevoerd. JBNL heeft niet de 
intentie om vernieuwingen, ontwikkelingen, lokaal beleid ed. die na zorgvuldig besluit van het 
brandweer management worden doorgezet in de weg te staan, waardoor jeugdkorpsen in de knel 
kunnen komen. Als de meerderheid van regio's een mutaties heeft gedaan (trend) dan zal JBNL 
overwegen dit als werkwijze ook in te voeren. Tot aan die tijd zal zo goed als mogelijk op dergelijke 
afwijkingen, waardeoordeel vrij, geanticipeerd moeten worden.  
 
JBNL ziet bijvoorbeeld als trend het vervangen van Hogedruk haspels op de TAS voor O-bundels, 
automatische voertuigpompen en het niet toestaan dat een jurylid zonder zitplaats in het voertuig 
meerijd. Om te voorkomen dat elke afwijking tot in detail onderdeel uitmaakt van het 
wedstrijdreglement is het artikel Procedure Maatwerk Constructies als vangnet bedacht. 
 
Procedure 
Indien er een afwijking op tenminste regionale schaal is wordt deze door de RCJB (Regionaal 
Coördinator Jeugdbrandweer) schriftelijk aan het JBNL bestuur kenbaar gemaakt. Tevens wordt deze 
aangevuld met de bedachte oplossingsrichting. Na goedkeuring of bijstelling op details in overleg met 
het JBNL bestuur wordt hiermee een gelijkwaardige oplossing voor die regio bepaald. Op de dag 
vooraf aan de wedstrijd informeert de hoofdjeugdleider van het korps de wedstrijdleider van die dag 
over het feit dat zij deelnemen en geven aan dat zij gaan werken met een maatwerk constructie. De 
wedstrijdleider zal bij de jurybriefing op de wedstrijddag dan uitleg geven hoe de jury hiermee om 
moet gaan. Bij nieuwe oplossingsrichtingen zal de wedstrijdleider proberen ook tijdens de wedstrijd 
aanwezig te zijn om zo het correcte verloop te bespoedigen. 
 
Uitgangspunt voor JBNL is dat ruimte geboden wordt aan het jeugdkorps om deel te kunnen nemen 
ondanks afwijkingen ten gevolge van afwijkend management beleid. Indien door de nieuwe techniek 
voordeel wordt behaald door de spelende ploeg dan corrigeren de baancoördinator in overleg met 
jurylid bevelvoerder dit naar redelijkheid. Dit kan door het toekennen van extra werktijd of via scores 
(minder punten bij een beoordelingspunt). Eventuele nadelen van deze werkwijze zijn voor rekening 
van het jeugdkorps en komen dus ten nadele van het eigen optreden. Punten die tijdens de wedstrijd 
niet meer te beoordelen zijn omdat het jurylid er niet bij is, de kennis er niet van heeft of geen 
vergelijk kan maken met de gebruikelijke werkwijze worden weggeschreven als niet gedaan. 
 
De wedstrijdleider ziet er op toe dat juryleden waarde oordeel vrij hun werk en beoordeling doen. 
Dit alles met als doel om het leerproces en enthousiasme van de jeugdleden te stimuleren.  
 

11.6 Beoordeling pompbediener bij Automatische voertuigpompen 
Meer en meer worden voertuigpompen volautomatisch. De jurybeoordeling gaat uit van handmatige 
pompen en bevat de cruciale bedienhandelingen. Bijvoorkeur worden de pompen tijdens de 
wedstrijd aangezet op handmatige bediening. Is deze voorziening er niet dan wordt van de 
pompbediener verwacht dat hij de overwegingen maakt/benoemd die horen bij een handbediende 
pomp. Hiermee wordt de kennis van de pompbediener over het functioneren aan het jurylid 
inzichtelijk gemaakt. Doet de pompbediener dat niet zelfstandig dan kan het jurylid hierover ook 
gerichte vragen stellen. 
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12 Prijzen 

12.1 Kwalificatie en kwartfinale wedstrijden  
Bij deze wedstrijden worden per wedstrijdklasse 3 prijzen beschikbaar gesteld door de Stichting 
Jeugdbrandweer Nederland voor ploegen die eindigen op de plaatsen 1, 2 en 3. Aan de prijzen zit 
niet per definitie gekoppeld het aantal ploegen dat doorgaat naar een halve finale wedstrijd. Het 
laatste wordt in het programmaboekje van het betreffende wedstrijdjaar aangegeven.  
 

12.2 Halve finale wedstrijden  
Bij deze wedstrijden worden per wedstrijdklasse 3 prijzen beschikbaar gesteld door de Stichting 
Jeugdbrandweer Nederland voor ploegen die eindigen op de plaatsen 1, 2 en 3. Aan de prijzen zit 
niet per definitie gekoppeld het aantal ploegen dat doorgaat naar een finale wedstrijd. Het laatste 
wordt in het programmaboekje van het betreffende wedstrijdjaar aangegeven.  
 

12.3 Finale wedstrijden  
Bij deze wedstrijden worden per wedstrijdklasse 3 prijzen beschikbaar gesteld door de Stichting 
Jeugdbrandweer Nederland voor ploegen die eindigen op de plaatsen 1, 2 en 3. Daarnaast wordt aan 
de deelnemende ploegen, die geen prijs ontvangen, één herinnering per ploeg uitgereikt.  
 

12.4 Herinneringsprijzen e.d.  
Het is toegestaan dat door het organiserende korps van een wedstrijddag een herinneringsprijs dan 
wel prijzen beschikbaar gesteld worden voor één of meerdere ploegleden die als beste van die dag 
geëindigd zijn. Deze prijzen worden vooraf aan de (algemeen) wedstrijdleider gemeld  
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13 Onvoorzien en bezwaar 

13.1 Bezwaarschrift 

13.1.1 Bezwaar aantekenen 
Tegen de uitslag van een wedstrijd kan bezwaar worden gemaakt. Dit bezwaar kan uitsluitend 
gemaakt worden door de gemeentelijk- of regionaal commandant of de hoofdleider van het 
jeugdbrandweerkorps. Het bezwaarschrift dient binnen 7 dagen na de wedstrijddag te worden 
ingediend bij de wedstrijdleider van de dag en de algemeen wedstrijdleider. Dit bezwaarschrift moet 
minimaal voorzien zijn van een duidelijke motivatie, naam en functie van de indiener, naam van het 
jeugdkorps en de wedstrijdklasse. 
 

13.1.2 Woord tegen woord 
Als de bij ad. 7 vermelde uitgangspunten m.b.t. beoordeling van wedstrijd in het bezwaarschrift 
voorkomen dan kan dit reden zijn voor de bezwarencommissie om het gehele bezwaarschrift niet 
ontvankelijk te verklaren. De bezwarencommissie zal dus altijd de beoordeling van de juryleden 
volgen. 
 

13.1.3 Reacties over wedstrijden 
Meldingen over een bevinding in een jurystaat of vragen om uitleg over hoe een beoordeling is 
gedaan moeten worden door jeugdkorpsen. Dit ter lering van de jury of de jeugdleden zijn welkom. 
Reacties aan het bestuur kunnen tot 7 dagen na de wedstrijd uitsluitend per mail worden gedaan bij 
de wedstrijdleider van die dag en worden uitsluitend telefonisch of per mail beantwoord door de 
wedstrijdleider van die dag." 
 

13.1.4 Verwerking 
Het bezwaarschrift zal door de (algemeen) wedstrijdleider worden voorzien van een advies en 
daarna ter beslissing worden voorgelegd aan de Bezwarencommissie. Om belangenverstrengeling te 
voorkomen bestaat de bezwarencommissie uit minimaal 3 en maximaal 5 leden van het algemeen 
bestuur die niet formeel betrokken waren op de bewuste wedstrijddag 
De Bezwarencommissie neemt z.s.m. een beslissing doch uiterlijk binnen 6 weken nadat het 
bezwaarschrift is ingediend.   
Een bezwaar kan alleen schriftelijk worden ingediend door het bij de Stichting bekende 
contactpersoon van het jeugdbrandweerkorps en/of de korpscommandant brandweer waaronder 
het jeugdkorps valt.  
Bezwaar wordt binnen 6 weken na ontvangst behandeld door de commissie (1e behandeling). 
Binnen 6 weken na de eerste behandeling kan door de commissie aanvullende informatie worden 
opgevraagd bij betrokkenen of getuigen ed. Binnen 6 weken na het opvragen van aanvullende 
informatie vindt de daadwerkelijke behandeling plaats en doet de commissie een advies aan het 
Bestuur van de Stichting. Uiterlijk 6 weken na de daadwerkelijke behandeling in het Bestuur ontvangt 
indiener het definitieve besluit over het ingediende bezwaarschrift van het Bestuur van de Stichting.  
In principe worden bezwaarschriften schriftelijk afgehandeld maar het staat de commissie vrij om 
indien nodig te besluiten een hoorzitting te houden.  
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De commissie behoud zich het recht voor om mediation toe te passen om zo een daadwerkelijk 
traject van beroep en bezwaar te voorkomen- tijdens de behandeling van het bezwaarschrift worden 
door indieners, betrokkenen en aan hen gerelateerde derden geen mededelingen of publicaties over 
de casus gedaan aan derden, media ed.  
Over bezwaarschriften kan op verzoek van de jeugdkorpsen door het bestuur van de Stichting tijdens 
de jaarvergadering verslag gedaan over het aantal behandelde bezwaarschriften met de toevoeging 
of deze gegrond of ongegrond zijn verklaard 
 

13.1.5 Bezwaar uitsluitend mogelijk bij deelname 
Indien een jeugdkorps besluit niet of niet verder deel te nemen aan de wedstrijd, bijvoorbeeld na 
diskwalificatie, dan betekent dit dat het jeugdkorps zich hiermee ook uitsluit van het indienen van 
een bezwaarschrift omdat feitelijk niet aan de wedstrijd is deelgenomen. 
 

13.1.6 Kosten van een bezwaar 
Als er bezwaar aangetekend wordt, zal er €75,00 in rekening gebracht worden. Mocht het bezwaar 
gegrond verklaard worden dan zullen deze kosten terug gestort worden. 
 

13.2 Onvoorzien 
Daar waar dit reglement gedurende een wedstrijd niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, dit zo 
nodig in overleg met de (plaatsvervangend) algemeen wedstrijdleider. Van dergelijke besluiten wordt 
het Dagelijks Bestuur van Stichting Jeugdbrandweer Nederland schriftelijk en gemotiveerd op de 
hoogte gebracht. 
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14 Tuchtzaken 

14.1 Algemeen 
In geval van agressie, onbehoorlijk gedrag en/of geweld kan door een bestuurslid, wedstrijdleider, 
jurylid of toezichthouder toetsen een verzoek worden ingediend bij de het Dagelijks Bestuur tot het 
nemen van strafmaatregelen. 
Onheuse en beledigende bejegeningen richting juryleden, Wedstrijdleider of Algemeen 
Wedstrijdleider gedaan door deelnemers, jeugdkorpsen of aan het jeugdkorps gelieerde personen 
(bijvoorbeeld ouders, supporters ed.), zowel voorafgaande, tijdens als na de wedstrijd vallen ook 
onder Artikel 14. 
 

14.2 Strafmaatregelen 
Strafmaatregelen kunnen genomen worden tegen een jeugdkorps, jeugdleider, begeleiders en/of 
supporters. In geval van individuele personen blijft het korps waartoe zij behoren verantwoordelijk. 
De aard van de strafmaatregel is ter beoordeling van het dagelijks bestuur en dient proportioneel te 
zijn. 
 

14.3 Verweer 
Indien er aanleiding is voor het nemen van strafmaatregelen zal het betrokken jeugdkorps worden 
uitgenodigd voor een schriftelijk verweer over de vastgestelde feiten. Het verweerschrift dient 
binnen 2 weken – nadat hiervoor de uitnodiging is uitgevaardigd – te zijn ingediend bij de secretaris 
van het Dagelijks bestuur. Ook ingeval van een strafmaatregelen tegen een persoon wordt alleen 
met het jeugdkorps waartoe de persoon behoort gecorrespondeerd. 
 

14.4 Verwerking 
Het Dagelijks Bestuur neemt binnen 4 weken nadat het verweerschrift is ontvangen, een besluit of 
het nemen van een strafmaatregel gerechtvaardigd is. Het betrokken jeugdkorps wordt hiervan 
binnen 2 weken schriftelijk of elektronisch op de hoogte gesteld. 
 

14.5 Uitzondering 
In afwijking van lid 14.4 kan het Dagelijks Bestuur – gezien de ernst van een incident – een 
strafmaatregelen die met onmiddellijke ingang van kracht wordt en geen schorsende werking heeft. 
Het jeugdkorps kan dan achteraf een verweerschrift indienen. 
 

14.6 Kennisgeving 
Van elke door het Dagelijks Bestuur genomen strafmaatregel zal de commandant van het 
brandweerkorps waartoe het jeugdkorps behoort, in kennis worden gesteld. 
 

14.7 Onvoorzien 
In gevallen waarbij het tuchtreglement niet in is voorzien zal een besluit genomen worden door het 
Algemeen Bestuur op de eerst komende bestuursvergadering die gepland staat. 
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15 Aanhaaltitel en inwerkingtreding 

15.1 Titel en inwerkingtreding 
Dit reglement kan aangehaald worden als: WEDSTRIJDREGLEMENT JEUGDBRANDWEER VAN DE 
STICHTING JEUGDBRANDWEER NEDERLAND 2019 en treedt in werking op 1 februari 2019 na 
vaststelling tijdens de jaarvergadering. 
 

15.2 Herziening 
Het wedstrijdreglement wordt jaarlijks ter vaststelling op de agenda van de jaarvergadering 
geplaatst. Alle deelnemende ploegen zijn bij het inschrijven van de wedstrijden / toetsen akkoord 
gegaan met het wedstrijdreglement. 
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Bijlage 1: materiaallijst  
 
MATERIAAL ASPIRANTEN 

Lage Druk 
JUNIOREN 
Lage Druk 

ASPIRANTEN 
Hoge druk 

 

MAX. LENGTE TOEVOERSLANG 120 MTR 100 MTR -  
MAX. LENGTE AANVALSLANG 120 MTR 100 MTR -  
AANVALSKORF (***) 1 1 -  
VERDEELSTUK 1 1 -  
STRAALPIJPEN 3 3 -  
BENDELSTUK 1 1 -  
SLANGOPHOUDER 2 2 -  
SLANGENBRUGGEN 2 2 -  
VERKEERSKEGELS (****) 5 5 -  
OPZETSTUK 1 1 -  
KRAANSLEUTEL & PUTHAAK(*) 1 1 -  
LIJN 1 - -  
MSA of TS-LD + toebehoren (**) - - -  
TS-HD + toebehoren - - 1  
 
Bij aanvang van de wedstrijd kan de baancommissaris aangeven welke van deze middelen niet 
benodigd  zijn voor de wedstrijd en derhalve niet te hoeven meegenomen bij het spelen. 
Het is alleen toegestaan dat de aanvalskrat uitgevoerd is als een kar. De toevoer slangen en overige 
materialen mogen niet in een kar vervoerd worden.  
 
(*)     gebruik puthaak is toegestaan maar niet verplicht. 
(**)   optie tbv wedstrijd in klasse aspiranten LD. Per seizoen organisatie van LD wedstrijden bezien.  
(***) de inhoud van de aanvalskorf bevat 1 verdeelstuk, 4 aanvalsslangen, 3 straalpijpen, 2  
           slangophouders, 1 bendelstuk en voor de aspiranten optioneel een werklijn. Vervoer van    
           toevoerslangen met een extra kar of aanvalskrat is niet toegestaan. 
(****) verkeerskegels een hoogte van minimaal 50 cm.  
 
Het werken met bijvoorbeeld O-bundels en/of andere nieuwe technieken die niet via de lesstof van 
JBNL zijn geïntroduceerd en om specifieke materialen vragen zijn niet toegestaan.  
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Bijlage 2: 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 te 
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 gasflessen / acetyleenflessen bij het ensceneren. De enscenering wordt op een 

zodanige wijze uitgezet dat een gevaarlijke stof van invloed is op de inzet. 
8. Gebruik van kleine hoeveelheid gevaarlijke stof bij het ensceneren (vb. jerrycan brandstof). De 

enscenering wordt op een zodanige wijze uitgezet dat een gevaarlijke stof van invloed is op de 
inzet. 

9. Redden van dieren.   
10. Het omruilen van de speelnummers. Dat wordt alleen gedaan met de nummers 1,2,3, en 4. 
11. 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 regulier 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.  

12. Touwknopen. 
13. Redden van slachtoffer. Dit kunnen personen zijn nabij of achter de 

brandhaard/branduitbreiding. Het letsel van de slachtoffers is beperkt tot een kleine 
bloedende wond, rookinhalatie of grote brandwond. Overdracht van het slachtoffer aan een 
ambulance is noodzakelijk. Zie ook ad. 7.6 

 
Alleen de artikelen 6, 8, 9, 10,11,12 en 13 kunnen ook van toepassing zijn voor de juniorenklasse.  
 
Het aantal verzwarende elementen die in een wedstrijd worden verwerkt wordt per seizoen 
gewogen.  In de halve finale wordt  1 verzwarend element gebruikt.  
 
Bij de finale wedstrijd worden dan 2 of 3 verzwarende elementen toegepast. Qua aantal 
verzwarende elementen en moeilijkheidsgraad wordt gekeken naar het niveau van het voorliggende 
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jaar. Als >70% van de deelnemende korpsen de totale wedstrijd met een voldoende resultaat afsluit, 
wordt door de wedstrijdleiding bij de seizoenevaluatie besloten om in de wedstrijd van het volgende 
jaar er  1 verzwarend element aan de wedstrijd toe te voegen.  Is dit < 70% dan kan er 1 verzwarend 
element af gehaald worden. 
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Bijlage 3: Tabel water op het verdeelstuk (indien van toepassing bij werken met water) 
 
tijd 
van 

tijd 
 tot  punten 

1,01 2 = 40 
2,01 3 = 39 
3,01 4 = 38 
4,01 5 = 37 
5,01 6 = 36 
6,01 7 = 35 
7,01 8 = 34 
8,01 9 = 33 
9,01 10 = 32 
10,01 11 = 31 
11,01 12 = 30 
12,01 13 = 29 
13,01 14 = 28 
14,01 15 = 27 
15,01 16 = 26 
16,01 17 = 25 
17,01 18 = 24 
18,01 19 = 23 
19,01 20 = 22 
20,01 21 = 21 
21,01 22 = 20 
22,01 23 = 19 
23,01 24 = 18 
24,01 25 = 17 
25,01 26 = 16 
26,01 27 = 15 
27,01 28 = 14 
28,01 29 = 13 
29,01 30 = 12 
30,01 31 = 11 
31,01 32 = 10 
32,01 33 = 9 
33,01 34 = 8 
34,01 35 = 7 
35,01 36 = 6 
36,01 37 = 5 
37,01 38 = 4 
38,01 39 = 3 
39,01 40 = 2 
> 40 = 1 
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Bijlage 4:Tabel werktijd 25 minuten 
 
tijd 
van 

tijd 
 tot  punten 

1,01 2 = 46 
2,01 3 = 44 
3,01 4 = 42 
4,01 5 = 40 
5,01 6 = 38 
6,01 7 = 36 
7,01 8 = 34 
8,01 9 = 32 
9,01 10 = 30 
10,01 11 = 28 
11,01 12 = 26 
12,01 13 = 24 
13,01 14 = 22 
14,01 15 = 20 
15,01 16 = 18 
16,01 17 = 16 
17,01 18 = 14 
18,01 19 = 12 
19,01 20 = 10 
20,01 21 = 8 
21,01 22 = 6 
22,01 23 = 4 
23,01 24 = 2 
24,01 25 = 0 
25,01 26 = -2 
26,01 27 = -4 
27,01 28 = -6 
28,01 29 = -8 
29,01 30 = -10 
30,01 31 = -12 
31,01 32 = -14 
32,01 33 = -16 
33,01 34 = -18 
34,01 35 = -20 
35,01 36 = -22 
36,01 37 = -24 
37,01 38 = -26 
38,01 39 = -28 
39,01 40 = -30 
> 40 = -32 
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Bijlage 5: Tabel werktijd 30 minuten 
 
tijd 
van 

tijd 
 tot  punten 

1,01 2 = 56 
2,01 3 = 54 
3,01 4 = 52 
4,01 5 = 50 
5,01 6 = 48 
6,01 7 = 46 
7,01 8 = 44 
8,01 9 = 42 
9,01 10 = 40 
10,01 11 = 38 
11,01 12 = 36 
12,01 13 = 34 
13,01 14 = 32 
14,01 15 = 30 
15,01 16 = 28 
16,01 17 = 26 
17,01 18 = 24 
18,01 19 = 22 
19,01 20 = 20 
20,01 21 = 18 
21,01 22 = 16 
22,01 23 = 14 
23,01 24 = 12 
24,01 25 = 10 
25,01 26 = 8 
26,01 27 = 6 
27,01 28 = 4 
28,01 29 = 2 
29,01 30 = 0 
30,01 31 = -2 
31,01 32 = -4 
32,01 33 = -6 
33,01 34 = -8 
34,01 35 = -10 
35,01 36 = -12 
36,01 37 = -14 
37,01 38 = -16 
38,01 39 = -18 
39,01 40 = -20 
> 40 = -22 
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Bijlage 6: Tabel werktijd 35 minuten 
 
tijd 
van 

tijd 
 tot  punten 

1,01 2 = 66 
2,01 3 = 64 
3,01 4 = 62 
4,01 5 = 60 
5,01 6 = 58 
6,01 7 = 56 
7,01 8 = 54 
8,01 9 = 52 
9,01 10 = 50 
10,01 11 = 48 
11,01 12 = 46 
12,01 13 = 44 
13,01 14 = 42 
14,01 15 = 40 
15,01 16 = 38 
16,01 17 = 36 
17,01 18 = 34 
18,01 19 = 32 
19,01 20 = 30 
20,01 21 = 28 
21,01 22 = 26 
22,01 23 = 24 
23,01 24 = 22 
24,01 25 = 20 
25,01 26 = 18 
26,01 27 = 16 
27,01 28 = 14 
28,01 29 = 12 
29,01 30 = 10 
30,01 31 = 8 
31,01 32 = 6 
32,01 33 = 4 
33,01 34 = 2 
34,01 35 = 0 
35,01 36 = -2 
36,01 37 = -4 
37,01 38 = -6 
38,01 39 = -8 
39,01 40 = -10 
> 40 = -12 
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Bijlage 7: Tabel Redtijd 
 
tijd 
van 

tijd 
 tot  punten 

1,01 2 = 40 
2,01 3 = 38 
3,01 4 = 36 
4,01 5 = 34 
5,01 6 = 32 
6,01 7 = 30 
7,01 8 = 28 
8,01 9 = 26 
9,01 10 = 24 
10,01 11 = 22 
11,01 12 = 20 
12,01 13 = 18 
13,01 14 = 16 
14,01 15 = 14 
15,01 16 = 12 
16,01 17 = 10 
17,01 18 = 8 
18,01 19 = 6 
19,01 20 = 6 
20,01 21 = 5 
21,01 22 = 5 
22,01 23 = 5 
23,01 24 = 5 
24,01 25 = 4 
25,01 26 = 4 
26,01 27 = 4 
27,01 28 = 4 
28,01 29 = 3 
29,01 30 = 3 
30,01 31 = 3 
31,01 32 = 3 
32,01 33 = 2 
33,01 34 = 2 
34,01 35 = 2 
35,01 36 = 0 
36,01 37 = 0 
37,01 38 = 0 
38,01 39 = 0 
39,01 40 = 0 
> 40 = 0 
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Bijlage 8: Organisatie korpsen per wedstrijdjaar 
 
Korpsen aangesloten bij JBNL en die ooit aan de wedstrijden hebben deelgenomen organiseren bij 
toerbeurt zelf ook voor JBNL een wedstrijd. 
 
Het roulatie schema voor de toerbeurt zorgt voor evenredige belasting en wordt op de website van JBNL 
en hieronder gepubliceerd. (bijlage excel) 
 
Reserveringen en beschikbaarheid voor het organiseren van een landelijke wedstrijd in het kader van 
een jubileum ed. zijn eveneens zichtbaar. Deze verzoeken kunnen worden door gegeven aan de 
algemeen wedstrijdleider. 
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Bijlage 9: Richtlijnen toetsen 
 

1. Tijdens het afnemen van de toets worden er geen kandidaten meer aangenomen of 
gewisseld. 

2. Deelnemers moeten zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de JBNL of een officiële 
identiteitskaart. 

3. Deelnemers aan de juniorentoets moeten in het jaar waarin de toets afgenomen wordt 14 of 
15 jaar zijn of worden. Uitzonderingen in overleg met de voorzitter van de toetscommissie.  

4. Deelnemers aan de aspirantentoets moeten in het jaar waarin de toets afgenomen wordt 16, 
17 of 18 jaar zijn of worden. Uitzonderingen in overleg met de voorzitter van de 
toetscommissie.  

5. Door de deelnemers mag aan de junioren- en aspirantentoets maar 1 maal worden 
deelgenomen na een voldoende behaald resultaat. Wanneer een deelnemer de toets niet 
haalt mag opnieuw worden ingeschreven. 

6. Tijdens het afnemen van het theoretische gedeelte mogen, alleen na toestemming van de 
voorzitter, foto’s of video-opnames gemaakt worden. 

7. Tijdens het afnemen van het praktische gedeelte is dit toegestaan vanachter de afzetting. 
8. Op de jaarvergadering wordt een totaaloverzicht van de resultaten van de in het seizoen 

afgenomen toetsen getoond. 
9. Het theoretische gedeelte bij de junioren bestaat uit 15 vragen waarvan er minimaal 10 goed 

moeten zijn. Bij de aspiranten bestaat de toets uit 20 vragen waarvan er minimaal 14 goed 
moeten zijn. Het praktische gedeelte bestaat bij beide uit 4 opdrachten waarvan er 3 goed 
uitgevoerd moeten worden. 

10. Alle vragen en opdrachten komen uit de modules jeugdbrandweer zoals geplaatst zijn in de 
ELO. 

11. Wanneer deelnemers last hebben van dyslectici (leesblindheid ed.) moet dit op het 
inschrijfformulier gemeld worden. Deze deelnemers kunnen of een schriftelijk (grote letters) 
of een mondeling examen krijgen. Op de toetsdag kan naar de verklaring worden gevraagd. 

12. Wanneer deelnemers aan de toets problemen hebben die van invloed kunnen zijn op de 
afname van de toets, moet dit gemeld worden aan de voorzitter van de toetscommissie. 

13. De eindbeslissing over de afname van de toets ligt bij de voorzitter van de toetscommissie. 
14. Na de toetsen ontvangt u een rekening, de kosten bedragen € 10,70 per opgegeven 

kandidaat. 
15. Toetsvragen worden, na de toetsdag, op de website geplaatst. 
16. Voor aanmeldingen en herstel van fouten in de aanmelding die door korpsen na de 

sluitingsdatum worden doorgegeven aan JBNL wordt per korps € 60,00 administratiekosten 
in rekening gebracht. 

17. In combinatie met de digitale attack kunnen ter vervanging of als alternatief van de stookbak 
met echt vuur, ook laser- brandblussers (natblusser, poederblusser en 
koolzuursneeuwblusser) worden ingezet om het gebruik van de kleine blusmiddelen te 
toetsen. 
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