Een schoon milieu, natuurbehoud en veilige
leefomgeving.

Carbid, wat is het
en hoe te handelen
De gevaren, regulatie en handhaving

Locatie: De landelijke vuurwerkdag 2018 , LEF future center Rijkswaterstaat
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
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Wat is Carbid ?

Chemische samenstelling
Omschrijving van carbid schieten
Het traditioneel schieten met carbid is niets anders dan het ontwikkelde acetyleen gas te laten ontbranden / exploderen.
Bij het wegvliegen van het projectiel uit het zwakste punt ontstaat dan een harde knal. Acetyleen is het gas dat vrij komt bij het in contact brengen van carbid met water (H2O).
Bij dit proces ontstaat acetyleengas wat wordt opgevangen in een afgesloten melkbus (20, 30 of 40 liter, meest voorkomende is 40 liter (de gewone melkbus)) of andere conservenblik.
Door een ontsteking, vaak een vlam of bougie, bij het gas te houden zal al het gas onmiddellijk verbranden waardoor een overdruk ontstaat en de deksel wordt weggeschoten. Dit principe is
vergelijkbaar met een traditioneel buskruitkanon.
Stofeigenschappen en gebruik
Calciumcarbide (Carbid, karbiet of carbuur), CaC2 is een vaste stof die wordt gemaakt door calciumoxide (ongebluste kalk) met koolstof (kool, cokes) te verhitten.
2 CaO(s) + 5 C(s) → 2 CaC2(s) + CO2. Het carbid ontleedt met water wat leidt tot de vorming van acetyleen (lasgas): CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2 Bij het carbid schieten ontstaat er
koolstofdioxide en waterdamp. 2 C2H2 + 4 O2 -(ontsteking)→ 4 CO2 + 2 H2 2 H2 + O2 -(ontsteking)→ 2 H2O

Letsels als gevolg van carbidgebruik

Tank explodeert compleet,

http://www.dumpert.nl/mediabase/6632741/80807032/kaboooom_.html

Voorbeeld functie

Burgemeester van Staphorst komt met de schrik vrij bij carbidschieten
zaterdag 31 december 2016 | 20:20 Laatst bijgewerkt: 1-1-2017 | 07:38
Burgemeester Theo Segers van Staphorst heeft vandaag zelf ondervonden hoe gevaarlijk carbidschieten
kan zijn. Segers deed vandaag voor de gelegenheid zelf even mee met het carbidschieten en dat ging
bijna fout.
Op Twitter plaatste hij een filmpje van het moment waarop hij zich letterlijk 'een hoedje schrok'.
"Burgemeester pleegt aanslag op zichzelf", schrijft Segers bij de video.
De burgemeester maakt direct van het moment gebruik om iedereen te wijzen op de gevaren. "Carbid
ontploft te snel. Wees aub voorzichtig met vuurwerk en carbid."
https://www.youtube.com/watch?v=gixvtWsUyUM

Carbid is geen vuurwerk, dus valt niet onder het vuurwerkbesluit
Vervoer
• ADR (4.3)
ADR

GHS

UN1402
Opslag Inrichting
Activiteitenbesluit - gevaarlijke stof ( art. 4,1, lid 1 Activiteitenbesluit Jo art. 4,4b Activiteitenregeling )
Gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt
gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:
Vrijstelling is formeel niet van toepassing dus ook niet van de 50 kg omdat het niet in de verwezen voorschriften staat.
Arbo – Verkoop door meerder jarige zonder toezicht. Vanaf 16 jaar onder toezicht van een volwassen verkoper.
Koper niet geregeld in leeftijd dus iedereen mag het kopen. Morele verantwoordelijkheid verkoper om wel of niet te verkopen. (recht tot
verkoop geen plicht). Aansluiten bij leeftijdsgrens overeenkomstig vuurwerkbesluit 16 of 18 is aan te raden omdat de verkoper weet voor welk
doel het product verkocht word. Draagt hij hierin een morele verantwoordelijkheid.
Gebruik
Het gebruik is geregeld in de APV, Arbo (medewerkers) en bestrijdingsmiddelen wetgeving (van ouds her).
Privé gebruik
- Carbid schieten.
- Bestrijding mollen.
- Carbid lamp, vocht detectors, enz.

Stromingsrichtingen
Aangaande voorwaarden en situatie benadering zijn er 2 stromingsrichtingen. Elke stroming heeft een aantal voor en
nadelen. Er is geen goed of fout. Als bevoegd gezag moet je een lijn kiezen. Hieronder worden deze beschreven
Deregulatie : Dit is dat er minder specifieke vergunningen worden verleend en meer algemene regels zijn die voor iedereen
gelden.
Voordelen:
• Minder administratieve lasten.
• Minder kosten voor de initiatiefnemer.
• Direct handhaafbaar omdat de regels algemeen van toepassing zijn.
Nadelen:
• Geen schutterslocaties bekend (behalve dat deze buiten de bebouwde kom ligt).
• Geen vergunninghouder, echter is de feitelijke schutter volgens Awb verantwoordelijk.
Vergunningen : Het per individueel geval verlenen van een specifieke toepassing met bijbehorende voorschriften.
Voordelen:
• Specifieke verantwoordelijke (vergunninghouder).
• Locatie bekendheid.
• Leges inkomsten.
Nadelen:
• Lasten verzwaring.
• Tijdsdruk en procedure termijnen.
• Handhaving bij niet vergunde locaties of andere schutters dan de vergunninghouder.

Algemene plaatselijke verordening
Doel
• Openbare Orde
• Veiligheid
• Algemene regels voor burgerij en bedrijfsleven
• Leefbaarheid
• Probleemregulering

Onderzoeken en adviezen
Eerste uitgave

Geüpdate versie

Verschijningsjaar 2009 - 2010

Verschijningsjaar 2016

Infographic Vuurwerk En Carbid Gemeente Raalte.mp4

http://www.carbidschieten
drenthe.nl/

Stichtingsbestuur
“Stichting Carbidschieten Drenthe”, opgericht op 18 juli 2014. Met vier personen vormen wij het dagelijks
bestuur. De bestuursleden delen met elkaar de passie voor de traditie van het carbidschieten. Dit verbindt ons
gedurende het jaar en zeker op oudjaarsdag. De dag waarop het carbidschieten wordt beoefend.

Doel van de stichting
Het doel van de stichting is; het behoud, levendig en in standhouden van de traditie carbidschieten voor
toekomstige generaties. Plaatsing op de Nationale lijst voor “Immaterieel erfgoed” speelt hierin een belangrijke
rol. Naast dit doel willen we graag een platform zijn voor personen en instanties die zich inzetten voor- en actief
deelnemen aan het carbidschieten.

Carbid avonden met carbidschieters en gemeenten
(De Stichting Carbidschieten Drenthe heeft de afgelopen jaren in zowel Drenthe als Groningen
diverse carbidavonden voor en met gemeenten georganiseerd. Tijdens deze avonden wordt op een
ontspannen wijze aandacht aan veilig carbidschieten gegeven. Onze ervaring is dat deze avonden
leiden tot een beter contact en meer begrip tussen gemeente en carbidschieters. Dit is ook wat wij
van gemeenten terugkrijgen)

Een echte BOCK heeft ballen!
Campagne eind 2017 Het motto van deze derde campagne is “Een echte BOCK heeft ballen!” en vraagt de schutters een voetbal
te gebruiken in plaats van de deksel van de melkbus. De gemeenten in Noord Nederland omarmen de BOCK-campagne dit jaar
opnieuw. Om BOCK-ers op weg te helpen in het veilig knallen, verspreiden de gemeenten de komende weken naast de flyers,
maar liefst 1500 BOCK-ballen onder de carbidknallers.
Traditie Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde knallen zorgt voor gezelligheid tijdens de jaarwisseling.
Een traditie die we willen behouden voor de komende generaties. Daarbij is het van groot belang dat het carbidschieten (vanaf de
eerste keer) op een veilige manier gebeurt. Helaas vinden er jaarlijks nog steeds (ernstige) ongevallen plaats. Deze ontstaan vaak
door onwetendheid en/of het nemen van onnodige risico’s. De BOCK-campagne draagt bij aan het verkleinen van de risico’s.
Gezamenlijk initiatief
De BOCK is oorspronkelijk een initiatief van Brandwondencentrum Groningen, Brandweer Drenthe en Stichting carbidschieten
Drenthe en wordt ondersteund door de Nederlandse Brandwondenstichting, de drie Noordelijke Veiligheidsregio’s, vele overheden en
particuliere initiatieven in Nederland.
Volg de BOCK
Volg ons op Facebook en/of Twitter met #wieisdebock:
@wieisdebock
@BWCGroningen
@VRDrenthe
@VRgroningen
@CarbidDrenthe
@VRfryslan

Wil je meer weten of ook een carbidavond organiseren?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.
Wij zijn te bereiken via info@carbidschietendrenthe.nl
(José Reinholtd)

Handige linken:
https://www.martiniziekenhuis.nl/bock
https://www.martiniziekenhuis.nl/Global/Afbeeldingen/Overige/BOCK%20flyer/2017-11%20Actieflyer.pdf
https://www.martiniziekenhuis.nl/Global/Afbeeldingen/Overige/2015-11%20Flyer%20BOCK.PDF
https://www.raalte.nl/carbidschieten
https://www.raalte.nl/volledige-regels-carbidschieten
https://www.raalte.nl/sites/default/files/schriftelijke_verklaring_voor_toestemming_carbidschieten.pdf
http://www.carbidschietendrenthe.nl/een-echte-bock-heeft-ballen/
https://www.infomil.nl/publish/pages/114445/carbid_2.pdf

