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 Post HAMME 

 

SAMEN VOOR EEN VEILIGE CARNAVAL 

 

Enkele aandachtspunten  

 WERKEN IN DE LOODS en aan DE WAGEN 

Opletten met las- en slijpwerken : vonken kunnen  brand veroorzaken. 

Zet ontvlambare producten op een veilige plaats. 

Let op de werkvloer : hou hem vrij van kabels en brandbaar afval. 

Spuitbussen zijn geen speelgoed, ontploffingsgevaar. 

PUR –schuim kan gevaar opleveren bij brand. (toxische rookgassen zijn dodelijk) 

Gebruik beschermende kledij waar nodig : eigen veiligheid. 

Zorg dat elektrische kabels niet beschadigd zijn en niet in het loopvlak van personen liggen.  

Zorg voor een veilige op- en afstapmogelijkheid op de wagen. 

Probeer zo veel mogelijk brandvertragende- of brandvrije materialen te gebruiken. 

STROOMAGGREGATEN 

Plaats stroomaggregaten op een veilige plaats en hou de omgeving vrij om brand- en 

warmtestralingsgevaar te vermijden. 

Vul nooit brandstof bij als de motor warm is. Dit kan ontploffing met zich mee brengen. 

Vul op voorziene plaatsen op het parcours. Laat U bijstaan door iemand met een gekeurde 

brandblusser. ROKEN is VERBODEN. 

Zet brandstof op een veilige plaats, zodat deze niet kunnen opwarmen; Gebruik 

veiligheidskannen voor brandstof. Deze zijn veiliger. 

OP HET PARCOURS 

Zorg voor beveiliging van personen op de wagen (PBM’s). 

Hou confetti weg van warmtebronnen. 
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Gasflessen zijn niet toegelaten. 

Beveilig kabels die aan de dissel vasthangen. Beveilig deze. 

Zorg voor een degelijke en stevige dissel. Een correcte verbinding tussen trekker en 

aanhanger is zeer belangrijk. 

Vermijd van op- en af te stappen via de dissel. Een kleine misstap is voldoende om tussen 

de trekker en de wagen terecht te komen met dramatische gevolgen.  

Hou kinderen nauwlettend in het oog. Zij kennen de gevaren niet. 

INDIEN ER TOCH IETS MISGAAT 

Volg strikt de instructies van de veiligheidsdiensten (politie en brandweer).  

Schakel onmiddellijk de stroomgroep(en) af. 

Ongeval: verplaats de wagen niet meer en verwittig de hulpdiensten. 

Brand : verlaat onmiddellijk de wagen en probeer indien mogelijk één bluspoging te 

ondernemen. Breng de wagen naar een veilige plaats, weg van het parcours en de 

omstaanders. Verwittig onmiddellijk de hulpdiensten. 

112 

BLUSMIDDELEN 

Minimum twee gekeurde brandblussers (min. 6Kg) dienen aanwezig te zijn op de wagen, dit 

op een goed bereikbare plaats. Poeder of schuim zijn aangewezen.  

 

Dit zijn maar enkele nuttige tips voor een veilig carnaval. Hopelijk helpen ze U verder. 

Indien U nog met vragen zit, kan U steeds terecht bij Politie en Brandweer Hamme. We zijn 

steeds bereid om U verder advies te geven. 

 

EEN VEIILIGE CARNAVAL DAAR ZORGEN WE SAMEN VOOR 

Uw brandweerkorps wenst U dit van harte 

 

Frank Van Beneden       Paul Van der Cruyssen 

Adjudant        Kapitein 

Brandpreventie adviseur      Postoverste 
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