Vuurwerk
Veilig het nieuwe jaar in
De Chinezen staken 2000 jaar geleden al vuurwerk af. Dit gebeurde tijdens religieuze gebeurtenissen,
om feest te vieren en ook om boze geesten weg te jagen.
Bij ons is vuurwerk nog niet zo lang bekend: pas vanaf de middeleeuwen. In die tijd werd het vooral in
oorlogen gebruikt: bommen vol kruit om kasteelmuren kapot te schieten en vuurpijlen om de vijand
bang te maken. Vuurwerkmaker was toen een heel belangrijk en geheimzinnig beroep. Er werd maar
wat aangerommeld en er zijn dan ook heel wat vuurwerkmakers met kruit en al de lucht in gevlogen!
Zo’n 200 jaar geleden werd scheikunde een echte wetenschap, waardoor de mensen beter wisten
waar ze mee bezig waren.
Vuurwerk is een constructie van materialen als karton, papier, plastic en metaal, met daarin
ontplofbare en/of brandbare mengsels van chemische stoffen. Bij ontsteking veroorzaakt dit
verschillende effecten zoals licht, geluid, rook en beweging. Wij als consumenten gebruiken 2 soorten
vuurwerk:
Fop– of schertsvuurwerk
Dit is vuurwerk dat in Nederland het hele jaar te koop is en ook altijd afgestoken mag worden.
Bijvoorbeeld: sterretjes, knalerwten, trekbommetjes, fluiters enz.
Rookbommetjes zijn in Nederland verboden!
Consumentenvuurwerk
Consumentenvuurwerk mag in Nederland 3 dagen voor oud en nieuw verkocht worden
(29, 30 en 31 december). Als een van de verkoopdagen een zondag is, dan start de verkoop 4 dagen
voor oud en nieuw: de zondag telt dan niet mee als verkoopdag.
Tegenwoordig kun je vuurwerk in alle soorten en maten kopen en hoef je geen expert meer te zijn om
het veilig af te steken. Toch zijn er nog wel de nodige risico’s. Je kunt ze zoveel mogelijk vermijden
door op een aantal punten te letten.
Vuurwerk kopen
 Koop vuurwerk alleen bij de erkende verkoopadressen
Vaak kun je deze herkennen aan het opschrift: ‘Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden’.
 Koop alleen goedgekeurd vuurwerk
Goedgekeurd vuurwerk heeft in ieder geval altijd een Nederlandse gebruiksaanwijzing en is
voorzien van een keurmerk.
 Ga niet zelf experimenteren met vuurwerk
Maak vuurwerk nooit open en probeer niet om zelf vuurwerk te maken. Knoeien met vuurwerk kost
ieder jaar tientallen mensen hun handen, ogen of zelfs hun leven.

Vuurwerk bewaren
 Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plaats
 Bijvoorbeeld in een blikken trommel met deksel.
 Bewaar vuurwerk buiten het bereik van kleine kinderen
 Vuurwerk is geen speelgoed!
 Stop vuurwerk nooit los in je zak
 Want als het dán afgaat……
Vuurwerk afsteken
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 Respecteer de tijden waarop het toegestaan is om vuurwerk af te steken
In Nederland is het wettelijk toegestaan om vuurwerk af te steken van 31 december 10.00 uur tot 1
januari 02.00 uur.
 Lees de gebruiksaanwijzing van tevoren goed door
‘s Avonds en ‘s nachts is het donker. Als jij van tevoren weet hoe je met jouw vuurwerk om moet
gaan, is dat veiliger voor jezelf en voor anderen.
 Draag kleding van katoen of wol
Vonken branden direct gaten in kunststof kleding of je hele nylon jackje staat ineens in lichterlaaie.
 Drink van tevoren niet teveel alcohol
Als je aangeschoten bent heb je geen ‘vaste hand’ bij het afsteken en weet je niet goed meer wat
je doet.
 Maak voordat je naar buiten gaat de lontjes alvast vrij
Daarmee houd je tijdens het afsteken de vaart erin en het is ook nog veiliger.
 Zet het vuurwerk zo klaar dat je er om twaalf uur gemakkelijk bij kunt
Zet het wel zo neer dat er geen vonken bij kunnen komen. Anders gaat alles in één klap in rook op:
zonde en bovendien niet erg veilig.
 Zet vuurpijlen in een fles gevuld met zand
Dan staat het stevig en vliegt de vuurpijl ook in de gewenste richting: omhoog.
 Steek vuurwerk nooit in je hand aan
Zet het eerst in die fles of leg het op de grond. Lonten kunnen ontzettend snel branden!
 Steek vuurwerk aan met een aansteeklont of met een brandende sigaret
Nooit met lucifers of een aansteker.
 Houd minstens 6 meter afstand
Ga tenminste 6 flinke stappen achteruit als je vuurwerk hebt aangestoken. En zorg dat de anderen
ook 6 meter afstand houden.
 Steek elk stuk vuurwerk apart af
Zo houd je het overzicht en word je niet verrast door vuurwerk dat een eigen leven gaat leiden.
Vuurwerk bundelen is levensgevaarlijk!
 Gooi nooit met vuurwerk naar mensen en dieren.
Het is niet stoer maar kinderachtig om ze te laten schrikken. En er kunnen flinke ongelukken door
gebeuren.
 Steek weigeraars nooit opnieuw aan.
Je hebt vast vuurwerk genoeg en waarom zou je het risico nemen? Als je er zeker van bent dat ze
uit zijn, kun je ze (met een schep) in een emmer water gooien.
En na afloop ...
Ruim je rommel op!!!
Laat vooral geen weigeraars op straat liggen. Veel jonge kinderen zoeken de volgende dag naar
vuurwerkresten en proberen die opnieuw af te steken. Elk jaar gebeuren daardoor op Nieuwjaarsdag
nog ernstige ongelukken. Stel je voor dat dit met jouw weigeraars gebeurt…
Zorg er dus voor dat dit niet kan gebeuren en ruim ze op!
Bron: informatiepakket van HALT op www.halt.nl.

Tot slot
Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk advies, dan kunt u bellen met onze telefoonlijn. U kunt
uw vragen hier anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door uw eigen
schoolarts/verpleegkundige. U vindt het telefoonnummer hieronder
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