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Brandweer Ravels werft aan... 
 

Ten gevolge van het uittreden van enkele brandweermannen is de brandweer op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers. Brandweer Ravels bestaat uit 35 vrijwilligers en wordt geleid door een 

dienstchef in beroepsverband. 
 
 
Brandweer Ravels is een vrijwillige brandweerdienst 
die nauw samenwerkt met de korpsen van 
Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, 
Rijkevorsel, Merksplas, Ravels, Turnhout en 

Vosselaar. Vanaf 1 januari 2015 gaan deze korpsen 
over naar een nieuwe zonale structuur, nl de 
hulpverleningszone Taxandria. 
 
Brandweer Ravels beschikt over een tiental 

voertuigen: autopompen, snelle interventiewagen, 
tankwagen, autoladder, materiaalwagen, 

personeelsvoertuig, bosbrandweerwagen en  
commandowagen.  
 

 
 
Daarnaast kan het korps beroep doen op materieel 
vanuit de zone, zoals bijkomende hoogwerkers, 
grootdebietpompen, speciaal ingerichte containers, 
schuimvoorraden, signalisatievoertuigen … 
 
Brandweer Ravels bestaat uit 3 ploegen van 

plusminus 10 leden onder leiding van een 
onderofficier, daarnaast is er nog het kader 
bestaande uit adjudanten, officieren en een 
korpsarts. Bovendien zijn er tal van werkgroepen 
ifv specifieke inzet vb. duikers, gaspakdragers, 
preventie, adembescherming, … 

 

Wie zoeken wij? 
 
Wij zoeken mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die 
willen werken in een team dat altijd paraat staat 

om een helpende hand te bieden. 
 
Als vrijwilliger moet je van uitdagingen houden. 
Iedere oproep is steeds weer spannend, je weet 
immers nooit wat je aantreft. Je treedt op bij brand, 
verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke 

stoffen, stormschade, wateroverlast, 
wespenverdelging, enz... 
 
 
Hiervoor biedt de brandweer natuurlijk een goede 

opleiding en oefeningen. 
 
Je beschikt bovendien over een goede lichamelijke 
en geestelijke conditie, je kunt improviseren en je 
beschikt over een behoorlijke dosis 

doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin. 
 

Hieronder vindt u de volledige 
aanwervingsvoorwaarden: 
 
 

1. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de EU; 
 

2. De officiële en daadwerkelijke verblijfplaats hebben - 
uiterlijk 6 maanden na de stage- binnen een afstand 
van 8 km van de kazerne. De 8 km worden berekend 
op basis van de kortste afstand over de weg tussen de 
woonplaats en de kazerne.  
Een lid van de brandweer dat niet voldoet aan de 
woonplaatsverplichting kan aan de gemeenteraad een 
afwijking op de woonplaatsverplichting vragen. De 
gemeenteraad kan rekeninghoudend met de 
omstandigheden van het individueel geval een 
afwijking op de woonplaatsverplichting toestaan; 
 

3. Ten minste 18 jaar zijn op de datum van de afsluiting 
van de kandidaturen (01 juli 2012); 
 

4. Ten minste 1,60 m groot zijn; 
 

5. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met 
eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat zal een 
uittreksel uit het strafregister voorleggen dat niet 
ouder mag zijn dan 3 maanden. Wanneer er 
ongunstige vermeldingen op voorkomen, mag de 
kandidaat een verklarende nota voorleggen. 

 
6. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
 

7. Houder zijn van het rijbewijs B of hoger 
 

8. Geschikt bevonden zijn blijkens een geneeskundig 
onderzoek dat altijd vooraf gaat aan de proeven 
inzake lichamelijke geschiktheid en selectie. Het 
geneeskundig onderzoek is eliminerend en wordt 
verricht door de Externe Dienst voor Preventie en 
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Bescherming op het Werk van de stad/gemeente, 
onverminderd de bepalingen welke gelden inzake 
arbeidsgeneeskunde. 
 

 

Hoe vrijwillig is de brandweer? 
 
De kwaliteit van de diensten die de brandweer 

verleent, is sterk afhankelijk van de paraatheid van 
de organisatie. Met het oog op de openbare 
veiligheid is de opkomsttijd van de brandweer een 
belangrijke factor. Simpelweg gezegd: de 
brandweer moet snel kunnen reageren in geval van 
een calamiteit. De beschikbaarheid van de 

manschappen is daarom zeer belangrijk, zowel 
tijdens als na de kantooruren.  
 
Werken voor de brandweer betekent dat je in 
principe 24 uur per dag, 7 dagen per week 
oproepbaar en beschikbaar bent. Het is natuurlijk 
niet zo dat je gans de dag paraat kan zijn en dat je 

absoluut in de gemeente moet werken, maar een 
engagement om de beschikbare tijd oproepbaar te 
blijven is wenselijk. 
 
Naast de beschikbaarheid voor interventies, zijn er 
driewekelijks weekdiensten op maandag en één in 
de week ’s avonds, waarop je geacht wordt 

aanwezig te zijn. Daarenboven wordt er 
maandelijks een oefening (’s avonds) gehouden. 
Geregeld  is er ook een algemene vergadering, 
waar belangrijke afspraken en schikkingen worden 
meegedeeld of besproken.  
 

 
 
De meeste vrijwilligers hebben een vaste, fulltime 
baan of zijn zelfstandig ondernemer. Dit vraagt al 
veel energie en tijd. Bovendien komen er de eerste 
jaren heel wat opleidingen bij naast de normale 
oefeningen en vergaderingen.  Het is dus van groot 
belang dat je partner én je directe omgeving voor 

honderd procent achter je keuze staan!  
 

Hoe belangrijk is een goede conditie? 
 
 De brandweer opereert vaak in moeilijke 

omstandigheden. De inspanningen die van het 
personeel worden gevraagd zijn soms groot. Een 
medisch onderzoek voorafgaandelijk bij de 
kandidatuurstelling wordt afgenomen door de 
bedrijfsgeneeskundige dienst. Maar ook jaarlijks 
zijn alle  leden onderworpen aan de periodieke 

gezondheidsbeoordeling. Voor beide onderzoeken 
zijn de kosten ten laste van de gemeente Ravels. 
Op deze manier weet je voor jezelf ook of je in een 
goede gezondheid bent. Voor wie regelmatig aan 

sport doet, is een goede conditie over het algemeen 
geen probleem.   
 

Bij de aanwervingsprocedure worden dan ook 
proeven inzake lichamelijke geschiktheid 
afgenomen, waarbij de fysieke paraatheid getest 
wordt. Hiervoor dien je te slagen in minstens 8 van 
de 10 proeven, met uitzondering van de 
luchtladder, de evenwichtsbalk en de zwemproef 

die uitsluitend zijn. 
 
Deze proeven worden gezamenlijk met alle 
kandidaten uitgevoerd. De volgorde wordt bepaald 
door de selectiecommissie. 
 

 
evenwicht 
 

Op een boom van 7 tot 10 cm breed en 3,5 m lang, 
geplaatst op een hoogte van 1,20 m. Vrije manier van op- 
en afstijgen; de proef wordt gechronometreerd bij het 
geven van het signaal wanneer de kandidaat zich in 
evenwicht op de boom gesteld heeft. De chronometer 
wordt stilgelegd bij het einde van het parcours, voor de 
kandidaat van het toestel afstijgt, de voet voorwaarts 
gestrekt op het einde van de boom. 
 
Twee pogingen worden aan de kandidaat toegestaan. 
 
criterium: in 8" 
 
beklimmen van de luchtladder (20 m) 
 

De start gebeurt vanaf de voet van de ladder. De 
kandidaat houdt de armen langs het lichaam en raakt de 
ladder niet aan. De ladder staat nergens tegen, heeft een 
helling van 70° en heeft een uitgeschoven lengte van 20 
meter. De chronometer wordt stilgelegd op het moment 
dat de kandidaat de bovenste laddersport vastgrijpt.  
 
Twee pogingen, met een tussenpoos van 15', worden aan 
de kandidaat toegestaan.  
 

criterium: in 40" 



 

Infofolder werving brandweer Ravels 2014 – 2015  pagina 4 

 
 
 

voorligsteun 
 

Het lichaam, dat op de handen en op de voeten steunt, 
vormt een rechte lijn van de schouders tot de hielen terwijl 
de armen loodrecht op de grond staan. Tijdens de 
oefening moet de borst de grond lichtjes raken. 
 

criterium: armen buigen/strekken 10 maal 
 
 

buiging van de armen 
 

In hang aan de boom of de brug, de handen met de palm 
naar binnen. Het toestel wordt op zodanige hoogte 
geplaatst dat de voeten de grond niet raken. Voor de 
goede uitvoering is vereist dat de kin boven de brug 
uitkomt.  
 

criterium: 4 maal 
 
 

4 meter touwklimmen 
 

Het startsein wordt aan de kandidaat gegeven wanneer 
deze bij het touw staat, de armen langs het lichaam. De 
chronometer wordt stilgelegd op het moment dat de beide 
voeten zich boven de meetstreep op 4 m hoogte bevinden. 
 

Twee pogingen, met tussenpoos van 15', worden aan de 
kandidaten toegestaan. 
 

criterium: in 15" 
 
 

dragen over 50 m 
 

De proef bestaat in het dragen van een persoon met een 
vergelijkbaar gewicht als de drager. Hulpgreep bij een arm 
en een been. Het startsein wordt aan de kandidaat 
gegeven wanneer hij de last heeft opgenomen. 
 

Twee pogingen, met een tussenpoos van 30', worden aan 
de kandidaten toegestaan. 
 

criterium: in 3O" 

 
 

 
 
 
lengtesprong, zonder aanloop 
 

Start met de voeten gesloten achter de lijn. De afstand 
wordt bepaald door het dichtst bij de startlijn 
achtergelaten spoor, ongeacht met welk lichaamsdeel de 
grond wordt geraakt. 
 

Twee pogingen, met een tussenpoos van 5', worden aan   
de kandidaat toegestaan. 
 

criterium: 2 m 
 
dieptesprong 
 

De kandidaat start vanuit de strekstand en mag geen 
tussensteun hebben. Het neerkomen gebeurt op valmat 
die 2 meter lager gelegen is. 
 

criterium: 2 m 
 
600 meter lopen 
 

criterium: in 2' 45" 
 

 
 
Zwemmen met kledij 
 

De kledij bestaat uit een tweedelig trainingspak (lange 
broek + vest). 
 

criterium: 5O meter zwemmen 
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Hoe verloopt de wervingsprocedure? 
 

Elke kandidatuur moet rechtstreeks en schriftelijk 
aan de burgemeester worden gericht. Dit kan door 
een aangetekende brief of door afgifte met 
ontvangstbevestiging op de personeelsdienst. 
 
De kandidaturen moeten vergezeld zijn van: 
 

 Brief met kandidatuurstelling (zie voorbeeld in 
bijlage) 

 Bewijs van goed gedrag en zeden (max 3 
maanden oud) 

 Medische geschiktheidsverklaring door de 
arbeidsgeneeskundige dienst. Deze worden 

door de brandweer georganiseerd en hierop 
moet vooraf ingeschreven worden. Deze zal 
georganiseerd worden op (datum nog te 
bepalen) vergeet niet in te schrijven! 

 Afschrift van het hoogst behaalde diploma 
 Een kopie van het rijbewijs B 
 Afschrift van een eventueel brevet eerste hulp, 

brandweeronderwijs of aanverwanten 
 Een curriculum Vitae 
 
HET VOLLEDIGE DOSSIER MOET OP 17 
OKTOBER 2014 INGEDIEND ZIJN, WAARBIJ 
DE POSTSTEMPEL GELDT ALS BEWIJS. 
 

De kandidaten die zich op regelmatige wijze 
hebben ingeschreven worden uitgenodigd voor de 
proeven inzake lichamelijke geschiktheid. Deze 
zullen doorgaan op zaterdag 25 oktober 2014. 
 

De geslaagden mogen deelnemen aan de 

schriftelijke proef op zaterdag 25 oktober 2014. Om 

te slagen moet de kandidaat 50% behalen op elk 
gedeelte (schriftelijk en mondeling) en 60% op het 
totaal. Hierna wordt een rangschikking opgemaakt. 
De best geselecteerden worden uitgenodigd om een 
extra inspanningtolerantietest te doen, de 
zogenaamde VO2-max test. Hierin dienen zij te 

slagen. 
In de prezoneraad van de brandweerzone Taxandria 
van januari kunnen zij benoemd worden met ingang 
van  januari 2015. 
 

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden? 
 
Iedere brandweerman of -vrouw moet de 
basisopleiding van stagiair brandweerman volgen 
(130 u) aan een erkende provinciale 
brandweerschool. De kosten hiervan zijn ten laste 
van de gemeente. Ook voor deze opleidingsuren 

ontvang je een vergoeding.  
 

 
 
De leerstof omvat: 
 
 levensreddende handelingen (20 u), 

 persoonlijke bescherming (36 u), 
 brandbestrijding en hulpverlening (64 u). 
 Geïntegreerde praktische oefeningen (10 u) 

 
De cursus start meestal in de loop van januari en 
eindigt in mei of juni van hetzelfde jaar. Je hebt de 
keuze uit week-, weekend- of avondopleiding 

afhankelijk van het aanbod. 
Tijdens de opleiding wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen vrijwilligers of beroepspersoneel.  
Een specifieke vooropleiding heb je niet nodig. 
Technisch inzicht kan wel een meerwaarde 
betekenen. 

Gedurende het jaar dat je opleiding volgt wordt je 
na zes maanden geëvalueerd en krijg je feedback. 
Er wordt van je verwacht dat je gedurende dit jaar 
deelneemt aan de oefeningen, weekdiensten en 
vergaderingen. Je mag ook mee uitrukken, maar 
het spreekt voor zich dat dit vooral leermomenten 
zijn en je absoluut niet kan deelnemen aan 

gevaarlijke opdrachten tijdens deze interventies. 
 
Na de basisopleiding worden in de loop van het 
najaar nog specifieke opleidingen voorzien die eigen 
zijn aan het korps. Deze data worden steeds in 
onderling overleg bepaald en worden gegeven door 
eigen korpsinstructeurs. 

 
Na geslaagd te zijn voor de opleiding en na een 
positieve evaluatie van 1 jaar stage wordt je dan 
vast aangeworven in het kader van de brandweer. 
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Vergoedingen en verzekeringen? 
 
De brandweer biedt een financiële vergoeding voor 
de geleverde prestaties, zowel tijdens oefeningen, 

interventies als interne opleidingen, ook voor de 

stagiairs. 
Daarnaast ben je als brandweerman of –vrouw 
verzekerd via een klassieke 
arbeidsongevallenverzekering tegen lichamelijk 
letsel en schade die het gevolg zijn van ongevallen 
tijdens de dienst. 
 

De rechten en de plichten van het 
brandweerpersoneel zijn vastgelegd in het 
grondreglement en het reglement van inwendige 
orde. 
 

Persoonlijke uitrusting 
 
Als brandweerman krijg je een volledige 
persoonlijke uitrusting en werkkledij, aangepast 

aan de specifieke werkomstandigheden en met een 
hoge beschermingsgraad. De brandweer zorgt voor 

het wassen en eventuele herstelling. 
 
Daarnaast krijg je een zakontvanger waarmee je 
gealarmeerd of opgeroepen wordt. 
 

Rijbewijs C 
 
Omdat wij als brandweer voornamelijk uitrukken 
met vrachtwagens, kan je na je definitieve 
indienstneming eventueel ook van de mogelijkheid 
genieten om kosteloos een rijbewijs C te behalen. 
 

Nevenactiviteiten? 
 
Brandweer Ravels is van oudsher een hechte groep 

waarvoor de brandweer meer is dan het 
brandweerwerk alleen. Het korps heeft een eigen 

vriendenkring, die regelmatig activiteiten 
organiseert, zoals een uitstap, een BBQ,  ... 
 
Daarenboven is er nog het jaarlijkse teerfeest dat 
reeds ‘s morgens vroeg begint en doorloopt tot in 
de vroege uurtjes... 

 

Interesse? 
 
Heb je na het lezen van deze folder interesse om bij 
de vrijwillige brandweer van Ravels te komen?  

 
Bel, fax of e-mail naar het onderstaande adres 
 
Ons adres: 

 
Brandweer Ravels 
Melkerijstraat 1 

2381 Ravels 
Tel. 014 65 97 52  
Fax. 014 47 36 89 
email: info@brandweerravels.be 
 
Je kan ook contact opnemen met iemand van de 
brandweer... 

 

Infoavond 
 
Wil je uitgebreidere informatie, de verschillende 
sportproeven eens van naderbij bekijken of wil je 

een korte rondleiding in de kazerne en de 

voertuigen bekijken dan nodigen wij je graag uit op 
onze infoavond voor kandidaten. 
 
Deze wordt op 14 oktober 2014 georganiseerd 
om 20.00 uur in de kazerne, waar U met al Uw 
vragen terecht kan.  
 
Tot dan... 

 

 
 

Belangrijke data 

 

14 oktober  2014 – infoavond  

(nog te bepalen) 2014 – medische onderzoeken 

17 oktober 2014 – uiterste inschrijvingsdatum 

25 oktober 2014 – fysische en schriftelijke proeven  

6 november 2014 – avond - mondelinge proef 

November december 2014 -beslissing gemeenteraad 

Januari 2015 – start nieuwe stagiairs 

 

 

Inschrijven geneeskundig onderzoek 

 

De geneeskundige onderzoeken voor de kandidaten 

worden door de brandweer georganiseerd (datum 

nog te bepalen). Hiervoor dient voorafgaandelijk 

ingeschreven te worden. 

 

Inschrijven kan via het secretariaat, dit dient te 

gebeuren via e-mail op info@brandweerravels.be 

mailto:info@brandweerravels.be
mailto:info@brandweerravels.be
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Bijlage 1 – voorbeeld sollicitatiebrief 

 
 

 
 
Aan de heer Burgemeester 

Walter Luyten 

Gemeentelaan 60 

2381 Ravels 

 

 

 

Ravels, dd.  … /  … / 2014 

 

 

Betreft: kandidatuurstelling vrijwillige brandweerman/-vrouw bij de gemeentelijke 

brandweer Ravels 

 

 

Geachte heer Burgemeester 

 

 

Via dit schrijven wens ik mij kandidaat te stellen voor de functie van vrijwillig 

brandweerman/ -vrouw bij de gemeentelijke brandweer van Ravels. 

 

Hiermee bevestig ik te voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zoals vastgesteld in het 

grondreglement van de gemeentelijke brandweer en tevens akkoord te gaan met de voor-

waarden zoals vastgesteld. 

 

Bij mijn sollicitatiebrief voeg ik in bijlage onderstaande afschriften en documenten: 

 

- Afschrift van het hoogst behaalde diploma 

- Een kopie van mijn rijbewijs 

- Een afschrift van het geneeskundig onderzoek door de bedrijfsgeneeskundige dienst 

- Afschrift van een eventueel brevet eerste hulp, brandweeronderwijs of aanverwanten 

- Een curriculum Vitae 

- Een bewijs van goed gedrag en zeden. 

 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

 

 

 

Naam + handtekening 

adres 


