
Wie is de BOCK?
De Bewust Oplettende Carbid-Knaller

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
  Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet 

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 
  Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de 

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



Wa is de BOCK?
De Bewust Oplettende Carbid-Knaller

Karbidsjitte is in prachtige tradysje dy’t 
njonken it fertroude knallen foar gesellich-
heid soarget tidens de jierwiksel. Yn Fryslân 
wolle wy dizze tradysje behâlde foar de 
kommende generaasjes. It is wol fan grut 
belang dat it karbidsjitten (fan de earste kear 
ôf) op in feilige wize bart. Om’t it oantal 
karbidknallers sûnt de nije fjoerwurkwet fan 

2014 noch hieltyd eksplosyf tanimt, wolle  
wy it oantal (slimme) ûngemakken sa leech 
mooglik hâlde. Dy ûntsteane faak troch 
ûnbekendens en/ of it nimmen fan 
 ûnnediche risiko’s. Soargje dêrom dat der 
altyd in Bewust Oplettende Carbid-Knaller 
(BOCK) oanwêzich is. De BOCK is op de hichte 
fan de fiif tips foar feilich karbidsjitten: 

5 tips
1. Soargje foar in goede tarieding 
  Freegje op tiid by dyn gemeente nei de betingsten en fergunningen.

2. Tink om dysels 
  Brûk beskerming foar it gehoar en draach in feiligheidsbril om dysels te beskermjen.

3. Brûk goed materiaal  
  Brûk allinnich in molkbus yn goede steat mei in stevige boaiem. Sjit mei in plestik bal 

yn plak fan in molkbusdeksel en soargje derfoar dat de bus, nei it ôfstekken,  
net werom sjitte kin.  

4. Stek it karbid feilich oan 
  Stek de bus oan mei in fakkel op in stôk wylsto sels oan de sydkant fan de molkbus 

stiest. Gean nea op de bus sitten. Soargje derfoar dat it publyk op in feilige ôfstân 
stiet.  

5. Soargje foar EHBO
  Soargje derfoar dat der genôch blusmiddels (wetter om ôf te kuolje, blustekken) 

oanwêzich binne, sadatst goed reagearje kinst, mocht der dochs wat ferkeard gean.

De BOCK is oarspronklik in ynisjatyf fan Brandwondencentrum Groningen, Brandweer Drenthe en Stichting 
Carbidschieten Drenthe en wurdt stipe troch de Nederlandse Brandwonden Stichting en in grut oantal Fryske gemeenten 

en de Veiligheidsregio Fryslân.

Sjoch foar mear ynformaasje op wieisdebock.nl. Folgje en  
like ús ek op social media mei #wieisdebock.


