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Nationale Competitie van de Reservekaders
14 – 15 Sep 2017
JAMBES

1.

Voor 2017 heeft HRB-DNR de “Nationale Competitie van de Reservekaders” opnieuw op het
jaarprogramma “Joint Reserve” gezet.

2.

Bij deze nodigen we u uit om deel te nemen aan de Nationale Competitie van de
Reservekaders, in JAMBES op:

Do 14 en Vr 15 Sep 2017
(Kwartier Luitenant De Wispelaere, rue de Dave 270, 5000 Namur)

3.

Competentiecentrum Land levert de steun voor deze competitie.

4.

KNVRO en KNUROO organiseren samen deze competitie voor gemengde ploegen Offr en/of
OOffr en/of Vrijw van VIER personen. Ook buitenlandse ploegen zullen deelnemen.

5.

Programma:
- aankomst op Wo 13 Sep 17, vanaf 1800 Hr, ofwel op Do 14 Sep 17 vóór 0800 Hr,
administratie en briefings.
- eerste deel van de competitie op Do 14 Sep 17 (van 1000 Hr tot ong 1800 Hr).
- tweede deel van de competitie op Vr 15 Sep 17 (van 0800 Hr tot ong 1600 Hr).
- prijsuitreiking, drink en afscheidsmaaltijd op Vr 15 Sep 17 vanaf 1700 Hr.
- ENDEX om Vr 15 Sep 17 rond 2200 Hr.

6.

De omloop zal bestaan uit lussen met telkens een geheel van proeven en incidenten. De
voorziene proeven (wijzigingen mogelijk) zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het concept JICCS
van Defensie, nl.: CBRN, granaatwerpen, schieten (Rules of Engagement), uitrusting, tactiek,
kaartlezen, bewapening, oriëntatieloop, IM (identificatie materieel), EHBO (eerste zorgen),
LOAC (Recht Gewapende Conflicten), brandbestrijding, proeven van de Medic, Air en Naval
Componenten, hindernispiste (aangepast), orientatie... Maar hebben ook als doel die
verschillende materies en techniieken gebruikt door Defensie in het kader van zijn opdrachten
te laten ontdekken.

Net zoals vorige jaren, is het de bedoeling dat de competitoren iets bijleren en die verschillende
materies in de praktijk omzetten.

De verhouding tussen het aantal theoretische, fysieke en praktische proeven is zodanig dat
iedere deelnemer, in functie van zijn leeftijd, training en conditie toch zijn steentje kan in fine
bijdragen aan zijn ploeg.
7.

Zoals vorige jaren, zullen er voor de organisatoren en voor de competitoren TWEE dagen
wederoproeping aangevraagd worden (Do 14 Sep 17 & Vr 15 Sep 17).
RV: ten laatste op Do 14 Sep 17 vóór 0800 Hr (enkel deelname aan het volledige
programma is mogelijk).
Deze twee dagen gelden als prestatie, worden voorzien op Programma JointReserve, en
worden bijgevolg niet genomen op het aantal dagen toegekend aan de Eenheid.
Logeren is mogelijk vanaf woensdagavond en tot zaterdagmorgen (meer info later).

8.

Meer inlichtingen (o.a. het bedrag van de deelname in de kosten) en een meer gedetailleerd
formulier worden later opgestuurd.

9.

De inschrijvingen, door middel van het hierbij gevoegd inschrijvingsformulier, dienen
teruggestuurd te worden ten laatste op 15 Aug 17 (per post of fax of per mail) naar: Srt
KNVRO (Karmelietenstraat, 24, bus 1 te 1000 BRUSSEL - Fax = 02/501.23.39 - e-mail =
urnor-knvro@skynet.be). met iIn bijlage EEN FORMULIER VAN VERKLARING VAN
MEDISCHE GESCHIKTHEIDS ZONDER DEWELKE HET NIET ZAL MOGELIJK ZIJN
OM DEEL TE NEMEN.

10. Gelieve voor ELKE deelnemer, EEN inschrijvingsformulier correct en volledig in te vullen.
OPMERKING :
VANAF DIT JAAR, IS EEN VOORAFGAAND MEDISCH ONDERZOEK DOOR JE
HUISARTS NOODZAKELIJK VOOR DE COMPETITOREN.
ZONDER GELDIG MEDISCH ATTEST MAG JE NIET AAN DE COMPETITIE
DEELNEMEN.
GELIEVE VOOR ELKE DEELNEMER, EEN FORMULIER VAN VERKLARING VAN
MEDISCHE GESCHIKTHEIDS TOE TE VOEGEN.

Competentiecentrum Land
In 1944 werd in Duinbergen het Instructiecentrum Genie opgericht,
dat nauw samenwerkte met het Royal Engineers Training Team n°2 van het Britse leger.
Enkele maanden later werd het de Genieschool en in 1947 vond het onderdak in de huidige kazerne in
Jambes.
In 2007 werd de Genieschool het Departement Genie van de Landcomponent
die voor de professionele opleiding van het personeel van de genie-eenheden zorgt.
Dit centrum geeft opleidingen op diverse vlakken:





steungenie: bouw en afbraak van infrastructuur of springtuigen
verdediging tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire aanvallen (CBRN)
milieubescherming, door de opleiding van milieuraadgevers
camouflage.

De wapenspreuk van de genie is Res non verba
(Geen woorden maar daden). i

i

Bron: http://www.mil.be/nl/eenheden/competentiecentrum-departement-genie

