Vuurwerk
Vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Leuk! Doe het wel voorzichtig. Elk jaar gebeuren er namelijk veel
ongelukken met vuurwerk. Soms omdat het vuurwerk niet goed is, maar meestal omdat kinderen (en ook
volwassenen) er niet goed mee omgaan.

Legaal en illegaal vuurwerk
Er is ‘legaal’ vuurwerk. Dat is vuurwerk dat is
goedgekeurd en wettelijk is toegestaan en er is illegaal
of verboden vuurwerk.
Legaal vuurwerk
Vuurwerk dat je in de winkel koopt, moet voldoen
aan een aantal eisen. Dit is bedoeld om het afsteken
van vuurwerk zo veilig mogelijk te maken. Als je dit
vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing heb je
weinig kans op ongelukken.
Illegaal vuurwerk
Strijkers, lawinepijlen, mortierbommen, flowerbeds,
Chinese rollen en Superblitzknallrakete zijn
voorbeelden van illegaal vuurwerk. Ze zijn verboden,
omdat ze levensgevaarlijk zijn. Als je dit vuurwerk
afsteekt, kun je een flinke boete of taakstraf krijgen.

Wist je dat:
Er ieder jaar honderden jongeren 		
gewond raken door vuurwerk?
Zij hierdoor vaak vingers of een oog
verliezen?
Als een mortierbom op twee meter
afstand ontploft, je doof kunt worden?
En dat de lucht die je dan inademt je
longen kan beschadigen?

Hoe herken je goedgekeurd vuurwerk?
Koop vuurwerk alleen bij de erkende verkoopadressen. Deze kun je herkennen aan het opschrift: ‘Verkoop vuurwerk.
Roken en open vuur verboden’. Koop alleen vuurwerk op de officiële verkoopdagen. Op andere dagen van het jaar is
vuurwerk verboden.

Op de verpakking van goedgekeurd vuurwerk staat in het Nederlands:
Geschikt voor particulier gebruik
Wat voor soort vuurwerk het is
De naam en het adres van de fabrikant en de Nederlandse importeur of handelaar
Een artikelnummer van de fabrikant
Een heldere gebruiksaanwijzing
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Zo steek je vuurwerk veilig af
•
•
•
•
•
•

Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand.
Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond.
Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen twee stenen.
Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.
Steek geen vuurwerk uit je hand af.
Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden.

Veilig omgaan met vuurwerk begint al voordat je het afsteekt:
Experimenteer niet zelf met vuurwerk: maak vuurwerk nooit open!
Steek vuurwerk nooit los in jas- of broekzakken
Trek kleding aan die tegen een stootje of vonk kan (dus geen nylon). En ook niet iets met een
capuchon.
Lees de gebruiksaanwijzing van te voren. In het donker kun je niet lezen

Ruim alles weer op!
Klaar met afsteken? Ruim dan de rommel op. Laat geen
vuurwerk op straat liggen. En helemaal geen vuurwerk
wat niet is afgegaan. Veel kleine kinderen zoeken de
volgende dag naar vuurwerkresten en proberen die
opnieuw af te steken.

Van een rotje naar rottigheid is soms
een klein stapje
Als je het nieuwe jaar vrolijk in de ogen wilt kijken, kijk dan uit met vuurwerk!
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