Wie is de BOCK?
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Carbidschieten is een prachtige traditie
die naast het vertrouwde knallen zorgt
voor gezelligheid tijdens de jaarwisseling.
We willen deze traditie behouden voor de
komende generaties. Daarbij is het wel van
een groot belang dat het carbidschieten
(vanaf de eerste keer) op een veilige manier
gebeurt. Omdat het aantal carbidknallers
sinds het gewijzigde vuurwerkbesluit van

2014 nog steeds explosief toeneemt,
willen we het aantal (ernstige) ongevallen
zo laag mogelijk houden. Deze ontstaan
vaak door onwetendheid en/of het nemen
van onnodige risico’s. Zorg daarom dat er
altijd een Bewust Oplettende Carbid-
Knaller (BOCK) aanwezig is. De BOCK is
op de hoogte van de vijf tips voor veilig
carbidschieten:

5 tips
1. Bereid je goed voor

Informeer tijdig bij je gemeente naar de voorwaarden en vergunningen.

2. Bescherm jezelf

Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te beschermen.

3. Gebruik goed materiaal

 ebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet
G
met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus, na het
ontsteken, niet achteruit kan schieten.

4. Ontsteek het carbid veilig

 ntsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de
O
melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat publiek op veilige afstand is.

5.	Zorg voor EHBO

	Zorg dat er voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig
zijn, zodat je goed kunt handelen mocht er toch iets verkeerd gaan.
De BOCK is oorspronkelijk een initiatief van Brandwondencentrum Groningen, Brandweer Drenthe en Stichting
Carbidschieten Drenthe en wordt ondersteund door de Nederlandse Brandwonden Stichting en door vele overheden en
particuliere initiatieven in Nederland.

Kijk voor meer informatie op wieisdebock.nl of volg ons
op Twitter of Facebook #wieisdebock

