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FYSIEKE PROEVEN 
BRANDWEERMAN-AMBULANCIER EN OFFICIER 

 
 
 
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit tot de vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de 
te verwerven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige 
brandweermannen en onderluitenanten (officieren) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en 
Dringende Medische Hulp.  
 
 
De fysieke selectiesessie bestaat uit negen proeven verspreid over een of twee dagen. 
 
Indien de fysieke selectieproeven in twee sessies plaatsvinden, zal de tweede sessie bestaan uit de zwemproef 
en de luchtladder beklimmen, terwijl de eerste sessie dan uit de zeven overblijvende proeven zal bestaan.  
 
Indien de fysieke selectieproeven in één sessie plaatsvinden, zal de volgorde van de hieronderstaande lijst 
gerespecteerd worden. 
 
De fysieke selectiesessie wordt gequoteerd op 100 punten.  Elke proef moet afgelegd worden met inachtneming 
van de voorschriften en elke kandidaat dient voor iedere proef de helft van de punten te behalen (indien de 
kandidaat niet slaagt voor een bepaalde proef, wordt hij uitgesloten van verdere deelname).  De kandidaat moet 
een totaal van minimum 60 punten op 100 behalen voor het geheel van de fysieke proeven.  Indien het resultaat 
of de tijd minder is dan een half, wordt de score of de tijd naar beneden afgerond. Indien het resultaat of de tijd 
meer bedraagt dan een half, wordt het resultaat of de tijd naar boven afgerond. 
 
Het slagen voor de fysieke proeven is een voorwaarde om de selectieprocedure voort te zetten.  
 
Lijst van fysieke proeven: 

 
Evenwichtsoefening: 10 punten 
Armbuiging (optrekken): 10 punten 
Lenigheidoefening: 10 punten 
Rompbuiging (sit-ups): 10 punten 
Step test: 20 punten  
Claustrofobieproef: niet gequoteerd 
Loopproef van 2400 m: 20 punten 
100 m vrije slag: 10 punten  
Luchtladder beklimmen en afdalen: 10 punten 
 
Totaal: 100 punten 
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BESCHRIJVING VAN DE PROEVEN 

 
 
Proef 1: evenwichtsoefening 

 
A.  Geëvalueerde parameter: 
 
Algemeen evenwicht, coördinatie en evaluatie van de spierzenuw-, zintuiglijke en gevoelsfuncties. 
 
B.  Inhoud van de proef: 
 
De kandidaat staat tegenover de plint met de armen naast het lichaam. 
Na het startsein wordt de chronometer ingedrukt en klimt de kandidaat op de plint en vervolgens op de bank die 
naar de evenwichtsbalk (lengte: 3,5 m, breedte: 7cm) loopt die zich op 1,8 m hoogte bevindt. 
De kandidaat neemt de startpositie in op de evenwichtsbalk, met de rug naar het klimrek. De kandidaat probeert 
zijn evenwicht te behouden en grijpt op het einde van balk een voorwerp dat bevestigd is door middel van een 
velcroband. Vervolgens maakt de kandidaat rechtsomkeer, zonder hulp en zonder gebruik te maken van externe 
steunpunten, en plaatst hij het voorwerp op het einde van de balk op de velcro, zonder het te laten vallen. De 
kandidaat springt van de evenwichtsbalk op de mat die aan de overkant ligt. De chronometer wordt stopgezet op 
het ogenblik dat de kandidaat met beide voeten op de mat staat. 
De kandidaat mag 2 pogingen ondernemen, het beste resultaat komt in aanmerking. 
Een poging is enkel geldig indien de voorschriften gerespecteerd werden. 
 
C.  Verhouding gepresteerde tijd en toegekende punten voor de proef: 
 

Punten Tijd (mannen en vrouwen) 

10 ≤ 25’’ 

9 ≤ 26’’ 

8 ≤ 27’’ 

7 ≤ 28’’ 

6 ≤ 29’’ 

5 ≤ 30’’ 

Niet geslaagd > 30’’ 

 
Proef 2: armbuiging (optrekken) 

 
A.  Geëvalueerde parameter: 

 
Kracht en spieruithoudingsvermogen van de armen en de schoudergordel. 
 
B.  Inhoud van de proef:  

 
De kandidaat hangt aan de rekstok (hoogte 2.5 m) met de handen in pronatie (duimen aan de binnenkant).  Op 
het signaal brengt de kandidaat zijn kin boven de rekstok en laat hij zich vervolgens met gestrekte armen zakken. 
De kandidaat moet zo veel mogelijk correcte armbuigingen uitvoeren. 
Met het lichaam schommelen is niet toegelaten. De benen van de kandidaat moeten gestrekt zijn en in het 
verlengde van het lichaam blijven.   
De kandidaat mag slechts 1 poging ondernemen.  
Een sequentie is enkel geldig indien de voorschriften gerespecteerd werden. 
 
C. Verhouding uitgevoerde armbuigingen en toegekende punten voor de proef: 
 

Punten Aantal uitvoeringen (mannen) Aantal uitvoeringen (vrouwen) 

10 ≥ 12 ≥  9 

9 11 8 

8 10 7 

7 9 6 

6 8 5 

5 7 3 of 4 

Niet geslaagd < 7 < 3 

 
Proef 3: lenigheidoefening (sit and reach): 

 
A.  Geëvalueerde parameter: 

 
Evaluatie van de lenigheid van de hamstrings en de lage rugspieren. 
  



3 

 
B.  Inhoud van de proef: 
 
De kandidaat zit neer op de grond met beide benen gestrekt en buigt de romp zo ver mogelijk naar voor.  De 
proef gebeurt op blote voeten (met kousen). 
De kandidaat houdt de voeten samen en plaatst ze loodrecht tegen de testtafel of kist. 
Het horizontaal blad van de testtafel is 75 cm lang, met een rand van 25 cm aan de kant van de voeten. 
De kandidaat moet een liniaal van ongeveer 30 cm dat op de testtafel of kist ligt geleidelijk en langzaam en met 
gestrekte vingers verplaatsen, zonder te schokken en zonder door de knieën te buigen. 
De kandidaat moet de maximale positie gedurende 3 seconden aanhouden. Tijdens de proef houdt de 
examinator de benen van de kandidaat met zijn handen gestrekt. 
De kandidaten mogen twee pogingen ondernemen, het beste resultaat komt in aanmerking. 
Een poging is enkel geldig indien de voorschriften gerespecteerd werden. 
 
C  Verhouding verkregen resultaat en toegekende punten voor de proef: 
 

Punten Resultaat in cm (mannen) Resultaat in cm (vrouwen) 

10 ≥ 30 cm ≥ 34 cm 

9 ≥ 29 cm ≥ 33 cm 

8 ≥ 28 cm ≥ 32 cm 

7 ≥ 27 cm ≥ 31 cm 

6 ≥ 26 cm ≥ 30 cm 

5 ≥ 25 cm ≥ 29 cm 

Niet geslaagd < 25 cm < 29 cm 

 
Proef 4: rompbuiging (sit-ups) 

 
A.  Geëvalueerde parameter: 

 
Kracht en uithoudingsvermogen van de romp en van de buikspieren. 
 
B.  Inhoud van de proef: 

 
De kandidaat ligt ruggelings uitgestrekt op een turnmat met de knieën en heupen gebogen in een hoek van 90°. 
De voeten (hielen) van de kandidaat bevinden zich op de boord van een horizontale balk. 
De sit-ups worden uitgevoerd met de handen aan de oren.  Het is de bedoeling de dijen met de ellebogen aan te 
raken en daarna de schouders terug op de grond te leggen, een maximum aantal keer zonder onderbreking 
(onderbreking wordt niet toegestaan).  Voor deze proef is er geen tijdslimiet. 
Een sit-up is geldig wanneer de kandidaat de hand van de examinator raakt; deze wordt op de grond tussen de 
twee schouderbladen geplaatst. 
De kandidaat mag slechts 1 poging ondernemen. Het bekken moet steeds de vloer blijven raken. 
Een sit-up wordt enkel meegeteld indien de voorschriften gerespecteerd werden. 
 
C.  Verhouding uitgevoerde sit-ups en toegekende punten voor de proef: 
 

Punten Aantal uitvoeringen (mannen) Aantal uitvoeringen (vrouwen) 

10 ≥ 56 ≥ 52 

9 ≥ 54 ≥ 50 

8 ≥ 52 ≥ 48 

7 ≥ 49 ≥ 45 

6 ≥ 46 ≥ 42 

5 ≥ 42 ≥ 38 

Niet geslaagd < 42 < 38 

 
Proef 5: step test 

 
A.  Geëvalueerde parameter: 
 
Kracht van de beenspieren 
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B.  Inhoud van de proef: 
 
Om deze proef uit te voeren, trekt de kandidaat een hesje aan dat verzwaard is met 10 kg. Bij de start van de  
proef neemt de kandidaat een onbeweeglijke houding aan, de armen naast het lichaam, tegenover een bank 
van +/- 40 cm hoog waarop een overlangse streep getrokken is. Op het signaal plaatst de kandidaat een  
eerste voet op de bank, vervolgens een tweede. Als beide voeten de streep overschreden hebben, mag de  
eerste voet terug op de grond geplaatst worden, gevolgd door de tweede voet. Deze beweging moet een  
maximum aantal keren uitgevoerd worden gedurende 1 minuut. Enkel de bewegingen waarbij beide voeten  
op de bank staan en de streep overschreden wordt, zijn geldig. De kandidaat mag slechts 1 poging  
ondernemen. 
 
C  Verhouding gepresteerde tijd en toegekende punten voor de proef: 
 

Punten Aantal (mannen) Aantal (vrouwen) 

20 ≥  55 ≥  48 

19 54 47 

18 53 46 

17 52 45 

16 51 44 

15 50 43 

14 49 42 

13 48 41 

12 47 40 

11 46 39 

10 45 38 

Niet geslaagd < 45 < 38 

 
Proef 6: Claustrofobieproef 

 
A.  Geëvalueerde parameter: 
 
Evaluatie van het vermogen om de kalmte te bewaren in benauwde ruimtes 
 
B.  Inhoud van de proef: 
 
De kandidaat moet, in volledige duisternis, vorderen in een smalle tunnel van +/- 10 m lang en enkele obstakels 
overwinnen. De kandidaat heeft maximum 3 minuten de tijd om uit de tunnel te geraken (met zijn hele lichaam). 
 
Deze test wordt niet gequoteerd, het is een schiftingsproef en telt niet mee in het klassement van de kandidaat. 
 
Proef 7: loopproef over 2400 m 

 
A.  Geëvalueerde parameter: 
 
Aëroob uithoudingsvermogen. 
 
B.  Inhoud van de proef: 
 
Zo vlug mogelijk een afstand van 2400 meter afleggen op een atletiekpiste. 
De kandidaat mag slechts 1 poging ondernemen. 
 
C  Verhouding gepresteerde tijd en toegekende punten voor de proef: 
 

Punten Tijd (mannen) Tijd (vrouwen) 

20 ≤ 9’00’’ ≤ 10’30’’ 

19 ≤ 9’12’’ ≤ 10’42’’ 

18 ≤ 9’24’’ ≤ 10’54’’ 

17 ≤ 9’36’’ ≤ 11’06’’ 

16 ≤ 9’48’’ ≤ 11’18’’ 

15 ≤ 10’00’’ ≤ 11’30’’ 

14 ≤ 10’12’’ ≤ 11’42’’ 

13 ≤ 10’24’’ ≤ 11’54’’ 

12 ≤ 10’36’’ ≤ 12’06’’ 

11 ≤ 10’48’’ ≤ 12’18’’ 

10 ≤ 11’00’’ ≤ 12’30’’ 

Niet geslaagd > 11’00” > 12’30’’ 
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Proef 8: 100 m vrije slag 

 
Om deel te nemen aan deze proef nemen de kandidaten hun zwempak en badmuts mee.  Er mag enkel gebruik 
gemaakt worden van een zwembril. 
 
A.  Geëvalueerde parameter: 
 
Anaëroob lactisch vermogen van het cardiopulmonaal en musculoskeletaal stelsel. 
 
B.  Inhoud van de proef: 
 
De kandidaat neemt plaats op zijn startblok.  De chronometer wordt gestart op het ogenblik dat het startsein 
gegeven wordt.  De kandidaat start door middel van een duiksprong. 
De afstand wordt afgelegd in een zwemstijl naar keuze, zonder de bodem met de voeten aan te raken.  De 
kandidaat maakt rechtsomkeer aan het einde van het zwembad door tijdens het terugkeren de rand van het 
zwembad vast te grijpen en zich met de voeten tegen de rand af te duwen of door een koprol te maken.  
De chronometer wordt stopgezet wanneer de kandidaat de rand raakt met de hand, na de afstand van 100 m te 
hebben afgelegd. 
De kandidaat mag slechts 1 poging ondernemen. 
 
C.  Verhouding gepresteerde tijd en toegekende punten voor de proef: 
 

Punten Tijd (mannen) Tijd (vrouwen) 

10 ≤ 1’30’’ ≤ 1’45’’ 

9 ≤ 1’40’’ ≤ 1’55” 

8 ≤ 1’50’’ ≤ 2’05” 

7 ≤ 2’00’’ ≤ 2’15’’ 

6 ≤ 2’10” ≤ 2’25’’ 

5 ≤ 2’20’’ ≤ 2’35’’ 

Niet geslaagd >2’20’’ > 2’35’’ 

 
Proef 9: luchtladder beklimmen en afdalen 

 
A.  Geëvalueerde parameter: 
 
Evaluatie van de coördinatie van armen en benen en de gevoeligheid voor hoogtevrees. 
 
B.  Inhoud van de proef: 
 
De ladder heeft een helling van 70° en is 30 meter hoog. 
De kandidaat start aan de voet van de ladder, de armen langs het lichaam.  Na het fluitsignaal wordt de 
chronometer gestart en begint de kandidaat aan de beklimming.  De beklimming is afgelopen als beide handen 
van de kandidaat zich op de laatste sport van de ladder bevinden en hij met zijn voeten op een vooraf 
gemarkeerde sport staat.  De kandidaat buigt naar voor en leest de letter of het cijfer op het paneel (grootte van 
een A4-blad) dat getoond wordt door een personeelslid van de brandweer, dat recht op het dak van het voertuig  
staat.  Als de kandidaat slaagt voor de leestest en het akkoord krijgt van de examinator (fluitsignaal), mag hij aan 
de afdaling beginnen. De chronometer wordt stopgezet als de kandidaat de startpositie heeft ingenomen. 
De kandidaat mag twee pogingen ondernemen. De beste tijd zal in aanmerking genomen worden. 
Een poging is enkel geldig indien de voorschriften gerespecteerd werden. 
 
C.  Verhouding gepresteerde tijd en toegekende punten voor de proef: 
 

Punten Maximum toegelaten tijd (mannen en vrouwen) 

10 ≤ 2’00’’ 

9 ≤ 2’05’’ 

8 ≤ 2’10’’ 

7 ≤ 2’15’’ 

6 ≤ 2’20’’ 

5 ≤ 2’25’’ 

Niet geslaagd > 2’25’’ 
 

 


