Wie is de BOCK?
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Carbidschieten is een mooie traditie die
saomen met het ofsteken van rötties, astronauten en striekers zörgt veur een bult
gezelligheid met Old en Nei. In Drenthe hef
carbidschieten een UNESCO-status; wij hebt
dizze traditie beholden veur de kommende
generaotsies. Daorom moew der wel veur
zörgen dat het carbidschieten veilig gebeurt.
Sinds de vuurwarkregels in 2014 veraanderd

bint, komt der aal meer carbidknallers bij, mor
toch wil wij het aantal (zwaore) ongevallen zo
leeg meugelijk holden. Die ongevallen gebeurt miesttied omdat mèensen gien verstand
van carbidschieten hebt of omdat ze onneu
dige risico’s nimt. Zörg der daorom veur dat
der altied een Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK) bij het carbidschieten is. De BOCK
kent de vief tips veur veilig carbidschieten:

5 tips
1. Bereid je goed veur

Vraog op tied bij je eigen gemiente naor de veurweerden en vergunnings.

2. Bescharm jezölf

Gebruuk geheurbescharming en zet een veiligheidsbril op.

3. Gebruuk goed materiaol

 ebruuk allennig een goeie melkbus met een stevige bodem, schiet met een plastic
G
bal in stee van een melkbusdeksel en zörg dat de bus niet achteroet schieten kan nao
het ontsteken.

4. Ontsteek het carbid veilig

 ntsteek de bus met een fakkel op een stok en zörg daj dan an de ziedkaant van de
O
melkbus staot. Gao der nooit op zitten. Zörg dat aander volk op een veilige ofstand stiet.

5.	Zorg voor EHBO

	Zörg dat der waoter om te koelen en een blusdeken anwezig bint, veur as der een maol
wat verkeerd giet.
De BOCK is een initiatief van Brandwondencentrum Groningen, Brandweer Drenthe en Stichting Carbidschieten Drenthe
en wordt ondersteund deur de Nederlandse Brandwonden Stichting en alle Drentse gemienten.

Kiek veur meer informaotsie op wieisdebock.nl of volg ons
op Twitter of Facebook #wieisdebock

