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Europese motorkettingzaag normen: 2014  
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ECS 2: Basis veltechniek (bomen dunner dan 38 cm)  

De kandidaat moet in staat zijn het volgende te doen: (praktische test: aanbevolen geleiderlengte 30-38cm. , Diameter  bomen dunner dan 35 cm) 

Maximaal toegestane tijd: 60 minuten  

Vereiste voorkennis: ECC1  

ECS2-1 
Eigen veiligheid (PBM) en die van anderen tijdens het  motorkettingzaagonderhoud – Kandidaat draagt vereiste PBM tijdens het onderhoud, 
tekent de risico analyse en toont ID. √ √     

 
1 

1:1 Motorzaag broek CE   √     √ 1:1 

1:2 Motorzaag schoeisel CE   √     √ 1:2 

1:3 Veiligheidshelm CE    √     √ 1:3 

1:4 Oog- en Gehoorbescherming CE   √     √ 1:4 

1:5 Handschoenen CE   √      1:5 

1:6 Geen loshangende kleding   √      1:6 

1:7 E.H.B.O. setje (op de persoon)   √     √ 1:7 

1:8 Mobiele telefoon /communicatie middel   √      1:8 

ECS2-2 Plan van aanpak  met inbegrip  van noodprocedures – Kandidaat benoemt de mogelijke gevaren op de werkplek dit in relatie tot de te vellen bomen. √ √      2 

2:1 Risicoanalyse- werkterrein beoordelen/inschatten   √     √ 2:1 

2:2 Plan van aanpak – mondelinge toelichting   √      2:2 

2:3 Noodprocedure - controle informatie   √      2:3 

ECS2-3 
Operationele veiligheidscontrole – Kandidaat controleert de motorkettingzaag op algehele toestand (kettingscherpte, kettingspanning, kettingsmering 

etc) 
 √ √ 

  
 3 

3:1 Startmethode op de grond of tussen de benen- rem er op  √    3:1 

3:2 Veilige start plaats- niet op de zelfde plaats waar getankt is of te dicht bij andere personen  √    3:2 

3:3 Controle ketting rem op werking - automatische en manuele bediening  √   √ 3:3 

3:4 Controle olie opbrengst- oliespoor op ondergrond, staat van de ketting  √    3:4 

3:5 Controle ketting bij stationair lopende motorzaag- ketting mag niet meelopen  √    3:5 

3:6 Stopknop werkt  √    3:6 

3:7 Controle Kettingspanning- 2e controle van de ketting op bedrijfstemperatuur  √    3:7 

ECS2-4 
Voldoen aan wettelijke en plaatselijke milieu regelgevingen in overeenstemming met de nationale normen -  Kandidaat controleert 

specificaties: 
 √ √ 

   
4 

4.1 F&F-wet, NB wet, APV, milieu wetgeving, schade (boete regelingen bij contractwerk) en vervuiling.      √ 4.1 
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ECS2-5 Voorbereiding van de te vellen boom door onderste takken veilig te verwijderen – Kandidaat verwijdert lage taken rekening houdend met: √ √    5 

5:1 Veilig inzetten bij het verwijderen hinderlijke zijtakken- rekening houden met de punt van de geleider  √    5:1 

5:2 Zaagblad niet in het verlengde houden van hoofd/hals/lichaam- rekening houden met evt. kick back richting  √    5:2 

5:3 Niet zagen boven schouderhoogte  √   √ 5:3 

5:4 Werktechniek- rechtshandig bedienen (twee handen rechts gas, links draagbeugel), zaag dicht bij het lichaam, ergonomische aspecten   √    5:4 

5:5 Dichtbij de stam snoeien (glad snoeien)  √    5:5 

ECS2-6 
Vel minimaal 2 bomen in een veilige, verantwoorde & ergonomische manier – Kandidaat velt twee bomen waarvan 1 of 2 uit het lood kunnen  

staan (rechtopstaand, achterover of vooroverhangend ( kandidaat kiest willekeurige situaties). 1 extra boom dient een hanger te zijn. √ √    
6 

6A:1 Boomcontrole- hangrichting, aantasting, loshangende takken e.d  √   √ 6A:1 

6A:2 Velrichting bepalen  √    6A:2 

6A:3 Vluchtweg bepalen en begaanbaar maken - richting met alternatief   √   √ 6A:3 

 Kandidaat maakt een juiste valkerf door rekening te houden met:        

6B:1 Werkhouding-veiligheid en ergonomie   √    6B:1 

6B:2 Valkerfdak- afhankelijk van de situatie tussen 45-60 graden  √    6B:2 

6B:3 Zo laag mogelijk afzagen  hiermee rekening houden tijdens het maken van de zool van de valkerf (tenzij anders gewenst)  √    6B:3 

6B:4 Valkerfdiepte - een 5e tot een 4e deel van de diameter diep tenzij er dwingende redenen zijn om af te wijken  √    6B:4 

6B:5 Valkerf mag niet ondermijnd zijn - dak en zool dienen aan te sluiten   √   √ 6B:5 

6B:6 Valkerf zit in de vooraf bepaalde richting  √    6B:6 

6B:7 Kettingrem gebruik- juiste wijze, bij lopen of het loslaten van de handvatten   √    6B:7 

 
Kandidaat maakt op een juiste manier de  velsnede rekening houdend met de stand van boom (basis techniek, steken en terug zagen of omgekeerde 
velmethode of anders indien van toepassing.      

 

6C:1 Juiste veltechniek toegepast rekening houdend met de stand van de boom  √   √ 6C:1 

6C:2 Veilige en ergonomische werkhouding  √    6C:2 

6C:3 Spintsneden voldoende diep en hoger als de zool- maatregel om de kans op opscheuren te verkleinen   √    6C:3 

6C:4 Waarschuwen omstanders en controle directe omgeving voor omzagen van de boom - voor het begin van de velsnede   √   √ 6C:4 

6C:5 Velsnede niet hoger dan 1/10 deel van de boomdiameter  boven de zool van de valkerf - tenzij er  duidelijke redenen zijn om hiervan af te wijken  √    6C:5 

6C:6 Velsnede wordt gemaakt met trekkende of duwende ketting afhankelijk van de omstandigheden   √    6C:6 

6C:7 Past op met het verwijderen van de geleider uit de zaagsnede - geen gas geven bij het eruitnemen  en juist gebruik van de kettingrem   √    6C:7 

6C:8 Een breuklijst blijft staan  - 1/10 deel van de boomdiameter   √   √ 6C:8 

6C:9 Maak zonodig gebruik van hulpmiddelen zoals velhevel en of wiggen indien nodig  √    6C:9 

6C:10 Maak gebruik van de voorbereide vluchtroute op het moment van het vallen van de boom zonder de boom uit het oog te verliezen.  √   √ 6C:10 

6C:11 Kijkt omhoog om te zien of er taken, toppen, e.d. los zijn gebroken dat gevaar kan opleveren.  √    6C:11 
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ECS2-7 Uitsnoeien van takken & aftoppen op een veilige en ergonomische manier – een veilige werktechniek houdt in: √ √    7 

7A:1 Ergonomische en veilige houding waarbij de zaag afgesteund wordt op de stam en/ of rechter been   √    7A:1 

7A:2 Linker duim rond de draagbeugel  √    7A:2 

7A:3 Motorkettingzaag altijd met twee handen bedienen  √    7A:3 

7A:4 Juist gebruik van kettingrem – rem gebruik bij weghalen takken en/of reiken over de motorkettingzaag.  √   √ 7A:4 

 Kandidaat voorkomt:        

7A:5 Lopen tijdens het snoeien van takken aan de rechterzijde  √    7A:5 

7A:6 Zaag te ver van je af houden - b.v. te ver voor je uit zagen  √    7A:6 

7A:7 Snoeien in de richting van je been of lichaam  √   √ 7A:7 

7A:8 Gebruik van de bovenkant van de punt v.d. geleider   √   √ 7A:8 

7A:9 Te ver reiken met de zaag in de handen  √    7A:9 

7A:10 Stam tussen de benen tijdens het snoeien  √    7A:10 

7A:11 Op hellend terrein aan de lage kant van de stam werken  √    7A:11 

 Kandidaat demonstreert:       

7B:1 Logische volgorde van uitsnoeien en snoeitechniek gericht op de soort boom en de aart van de betakking  √    7B:1 

7B:2 Snoeikwaliteit: alle takken glad afgezaagd  √    7B:2 

 Kandidaat topt op de juiste wijze af rekening houdend met de gegeven aftopdiameter.        

7C:1 Toppen op de juiste diameter  √    7C:1 

7C:2 Top veilig loszagen rekening houdend met de situatie (hout spanningen)  √    7C:2 

7C:3 Top op juiste voorgeschreven wijze achterlaten  √    7C:3 

 Kandidaat draait de boom en snoeit de overgebleven takken        

7D:1 Draait de stam met behulp van de juiste hulpmiddelen op ergonomische wijze  √    7D:1 

7D:2 Gebruikt de stam als veiligheidszone wanneer de overgebleven takken gesnoeit moeten worden (afhankelijk van de situatie)   √    7D:2 

7D:3 Gebruikt een efficiënte en veilige werkwijze om uit te snoeien  √    7D:3 

7D:4 Stam is helemaal glad uitgesnoeid  √    7D:4 
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ECS2-8 Veilig en ergonomisch onderuitwerken van een hangende boom (zonder gebruikmaking van een handlier) Een veilige werktechniek betekend: √ √    8 

 Kandidaat zaagt de breuklijst van de hangende boom deels op een juiste manier door rekening houdend met:        

8A:1 Juiste werkhouding- ergonomisch en veilig  √    8A:1 

8A:2 Veilige werkpositie t.o.v. van de hangende boom  √   √ 8A:2 

8A:3 
Veilige loszaagtechniek door b.v. de breuklijst deels vast te laten zitten aan de kant waar hij mogelijk heen wil- zaagblad in het vlak van de stam houden, niet  
met de bovenkant van de top zagen  √    

8A:3 

 Kandidaat werkt de hangende boom onderuit door gebruik te maken van hulpmiddelen zoals velhevel/ kantelhaak.       

8B:1 Hulpmiddel wordt op veilige en effectieve wijze aangebracht  √    8B:1 

8B:2 Rechte rug   √    8B:2 

8B:3 Juiste trek- en duwtechniek wordt toegepast  √    8B:3 

8B:4 Juiste wijze hanteren hulp gereedschap- b.v. vel /kantelhaak  √    8B:4 

8B:5 Opnieuw inzetten indien daar aanleiding voor is  √    8B:5 

8B:6 Hulpmiddel wordt veilig gebruikt door rekening te houden met risicozone   √   √ 8B:6 

8B:7 Op tijd hevel loslaten   √    8B:7 

8B:8 Vluchtroute gebruiken zoals bedacht en voorbereid  √    8B:8 

8B:9 Als de boom toch blijft hangen, breuklijst veilig doorzagen en ergonomisch onderuit werken met behulp van b.v. stammetje of hevel  √    8B:9 

8B:10 Boom in stabiele situatie achterlaten op de grond. Wanneer dit niet haalbaar is, dan gebruik maken van b.v. lier of anders afzetten met markeerlint.  √    8B:10 

8B:11 Werkplek veilig en verzorgd achtergelaten  √    8B:11 

Wat de kandidaat moet weten en begrijpen (theorie test)              

1 Demonstreert kennis gevaren te herkennen en passende maatregelen te nemen voortvloeiend uit de RI √ √ √   √ 1 

2 Demonstreert kennis m.b.t. noodprocedures en de toepassing voor de betreffende locatie √ √ √   √ 2 

3 Demonstreert kennis op het gebied van risico in relatie tot elektrische objecten en heeft kennis van noodprocedures  √         3 

4 Beschrijft risico wat voortvloeit uit weersomstandigheden, aart van het terrein, specifieke plaatselijke omstandigheden en seizoensinvloeden. √   √     4 

5 Demonstreert kennis m.b.t. wetgeving en eisen bij het vellen van bomen in verschillende omstandigheden √   √     5 

6 Demonstreert kennis mogelijke oorzaken in relatie tot de werkzaamheden bij het voorkomen dan wel beperken van milieuschade of vervuiling  √   √     6 

7 Demonstreert kennis in het belang van goede communicatie, hoe dit te stimuleren doeltreffend te maken en te onderhouden  √   √     7 

8 Demonstreert kennis en inzicht in de eigen organisatie speciaal daarbij de eigen rol hierin in relatie tot de uitvoering volgens de richtlijnen in de sector √ √ √     8 

9 Demonstreert kennis van het toepassen van een ergonomische werkmethode en mogelijke gevolgen van handmatige lastenverplaatsingen √ √     √ 19 

10 Demonstreert kennis van het verplaatsen of wegrollen van hout met zonder en met mechanische hulpmiddelen √         10 

11 Demonstreert kennis van het herkennen van ziekten en rot in bomen en het effect hiervan op de veiligheid √   √   √ 11 

12 
Demonstreert kennis van het veilig neerhalen van hangende bomen volgens de richtlijnen van de sector met inbegrip van het opmerken van slechte 
technieken 

√ 
√ √    √ 12 

13 Demonstreert kennis van het veilig snoeien √       √ 13 

14 Demonstreert kennis van de veiligheid en gezondheid van jezelf en anderen op de werkplek  √ √       14 

15 Demonstreert kennis van de gevaren van het gebruik van een duwende ketting √  √      √ 15 

 


