
Jeugdbrandweer  
Vlissingen 

Wat is jeugdbrandweer? 
De jeugdbrandweer in Vlissingen bestaat uit 20 
jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot en 
met 18 jaar die op een of andere manier interesse 
hebben in de brandweer. Binnen deze 
leeftijdsgrenzen is er een onderverdeling in 
junioren en aspiranten. De juniorenploeg bestaat 
uit 11 tot en met 15 jarigen. De aspiranten vallen 
in de leeftijdscategorie 15 tot en met 18 jaar. 

Bij de jeugdbrandweer ligt de nadruk op het leren 
van de beginselen van het brandweervak. Het 
werken in teamverband is daarbij één van de 
voornaamste aspecten. Je moet blindelings op 
elkaar kunnen vertrouwen en weten welke taak 
aan jou is toebedeeld. Dat dit niet alleen bij de 
jeugdbrandweer van belang is maar ook bij de 
“volwassen” brandweer spreekt voor zich. Jong 
geleerd is oud gedaan……. Het sportief bezig 
zijn is een mooie bijkomstigheid. 

De jeugdbrandweerperiode stopt als je 18 jaar 
bent. Dat hoeft niet te betekenen dat dan je 
brandweercarr ière voorbi j is . Voor de 
brandweerorganisatie geeft de jeugdbrandweer 
als “kweekvijver” een redelijke zekerheid van 
toestroming van vrijwillige brandweermensen. 
Daarnaast hebben ook heel wat oud jeugdbrand-
weerleden hun beroep gemaakt van de, bij de 
jeugdbrandweer begonnen, hobby. Jeugdbrand-
weerleden zijn namelijk gemotiveerd en al deels 
opgeleid, waardoor ze een voorsprong hebben bij 
een sollicitatie naar een brandweerfunctie. 

Oefenavonden 
De oefenavonden zijn voor zowel de junioren als 
de aspiranten iedere vrijdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur. Bij speciale avonden kan hiervan 
worden afgeweken. Tijdens de oefenavonden 
worden er theorielessen en praktijklessen 
gegeven door jeugdbrandweerleiders, die zelf 
brandweermensen van het korps zijn. 

Wedstrijden 
Eenmaal per jaar vinden er selectiewedstrijden 
plaats voor de junioren 
en aspiranten. Bij deze 
wedstrijden kan je, met 
je ploeg, een plaats 
winnen in de halve 
finale. Daarna kan je 
zelfs door naar de 
landelijke finales.  
De jeugdbrandweer 
Vlissingen staat, zowel met de junioren als met 
de aspiranten, in de top 10 van Nederland. Daar 
zijn wij als jeugdbrandweer Vlissingen zeer trots 
op! 

Naast deze competitie zijn er ook Zeeuwse 
wedstrijden waarin we de strijd aangaan met 
andere Zeeuwse ploegen. 

Certificaten 
Voor ieder jeugdlid bestaat er de mogelijkheid 
om eenmaal per jaar een examen af te leggen 
waarbij er een certificaat kan worden behaald. 
Dit certificaat geeft aan dat je bepaalde 
(belangrijke) onderdelen van het brandweervak 
beheerst. Dat is een eerste stap om je 
jeugdbrandweeropleiding te voltooien. 

Kamp 
Elk jaar gaat de jeugdbrandweer op kamp tijdens 
de eerste week van de zomervakantie. Meestal is 
dit in Nederland, maar we zijn ook in andere 
landen zoals België, Duitsland en Zweden 
geweest.  

Sportiviteit staat tijdens 
deze kampen voorop . 
Survivaloefeningen, karten 
of mountainbiken zijn geen 
uitzondering. Natuurlijk 
p r o b e r e n w e i n z o ’ n 
k a m p w e e k o o k e e n 
b r a n d w e e r k a z e r n e t e 
bezoeken. 

Aanmelden 
Om lid te worden van de jeugdbrandweer moet je 
aan de volgende eisen voldoen: 
• inwoner zijn van de gemeente Vlissingen, 
• minimaal 11 jaar oud zijn en 
• gezond van lijf en leden zijn. 

Heb je interesse in de jeugdbrandweer? 
Solliciteer dan! Je kunt je sollicitatiebrief 
opsturen naar: 

Jeugdbrandweer Vlissingen  
jeugdvlissingen@vrzeeland.nl 

Tot ziens bij de Jeugdbrandweer! 

Jeugdbrandweer Vlissingen   
http://www.jeugdbrandweervlissingen.nl 
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