
Big	  Five	  

1. Lawinepijlen:	  lawinepijlen	  (signaalraketten)	  zijn	  vuurpijlen	  met	  als	  enig	  of	  overwegend	  effect	  een	  
luide	  tot	  zeer	  luide	  knal.	  	  Lawinepijlen	  bestaan	  uit	  langwerpige	  kartonnen	  kokers	  	  veelal	  	  circa	  20	  
centimeter	  lang	  met	  een	  doorsnede	  van	  circa	  2,5	  centimeter.	  De	  knallading	  bestaat	  uit	  
flitspoeder	  (veelal	  meer	  dan	  20	  gram),	  een	  krachtiger	  lading	  dan	  zwart	  buskruit.	  Lawinepijlen	  zijn	  
in	  Europa	  niet	  toegelaten	  voor	  de	  consument.	  	  Voor	  de	  Nederlandse	  consument	  is	  in	  een	  vuurpijl	  	  
maximaal	  0,13	  gram	  aan	  knallading	  toegestaan.	  Er	  zijn	  meerdere	  uitvoeringen	  bekend,	  waarvan	  
de	  Zink	  901	  (Signalrakete	  Nr	  901)	  en	  Zink	  902	  wellicht	  de	  meest	  populaire	  zijn.	  	  

	  

	  

2. Bangers	  (	  flash	  bangers):	  zwaar	  knalvuurwerk	  met	  lont	  of	  met	  wrijvingsontsteking	  (strijker)	  met	  
als	  enig	  of	  overwegend	  effect	  een	  luide	  tot	  zeer	  luide	  knal.	  Knalvuurwerk	  bestaat	  gebruikelijk	  uit	  
een	  kartonnen	  koker	  met	  een	  lengte	  van	  minstens	  5,5	  centimeter,	  meestal	  meer,	  en	  een	  
doorsnede	  van	  2,5	  centimeter	  of	  meer.	  Zwaar	  knalvuurwerk	  	  bevat	  5	  tot	  50	  gram	  (of	  meer)	  aan	  
flitspoeder	  ,	  een	  krachtiger	  lading	  dan	  zwart	  buskruit.	  Dit	  zware	  knalvuurwerk	  is	  in	  Europa	  niet	  
toegelaten	  voor	  de	  consument.	  	  Voor	  de	  Nederlandse	  consument	  is	  in	  bangers	  (rotjes)	  alleen	  
zwart	  buskruit	  toegestaan	  tot	  een	  maximum	  van	  2,5	  gram.	  Er	  zijn	  meerdere	  uitvoeringen	  bekend	  
met	  een	  meerdere	  namen	  en/of	  artikelnummers.	  Voorbeelden	  zijn	  (grote)	  vlinder,	  Cobra	  6	  (of33),	  
Atomic,	  Explod,	  Achtung,	  Explosive,	  Jumbo	  (Mega	  Jumbo),	  Rambo31,	  Retorno70,	  Delova	  Rana	  
(43,	  50	  of	  75mm)	  en	  Napolitaanse.	  Voorbeelden	  van	  strijkers	  (wrijvingsontsteking)	  zijn	  K0208,	  
K0212	  en	  K0216.	  	  
	  



	  

	  

	  

	  

	  



3. Shells	  (mortierbommen):	  uitsluitend	  professionele	  vuurwerk	  met	  veelal	  een	  siereffect	  en	  soms
uitsluitend	  een	  knaleffect	  (salutes).	  Shells	  of	  mortierbommen	  bestaan	  uit	  kartonnen	  of	  kunststof
(taps	  toelopende)	  bollen	  of	  kokers	  met	  een	  lang	  lont.	  Shells	  zijn	  er	  in	  kleine	  (2”,	  circa	  5
centimeter	  doorsnede)	  en	  grote	  maten	  (tot	  12”,	  circa	  30	  centimeter	  doorsnede).	  En	  moeten	  met
een	  bijpassende	  mortierbuis	  worden	  afgeschoten.	  Het	  lange	  lont	  bestaat	  uit	  gebuisd	  lont,	  een
met	  papier	  omwikkeld	  lont,	  ook	  wel	  snellont	  genoemd.	  Het	  onoordeelkundig,	  bijvoorbeeld
zonder	  bijpassende	  mortierbuis,	  afschieten	  van	  een	  mortier	  is	  levensgevaarlijk.	  Shells	  zijn	  in
Nederland	  en	  in	  Europa	  niet	  toegelaten	  voor	  de	  consument.

4. Batterijen	  (flowerbed,	  cake):	  vuurwerkartikelen	  met	  veelal	  een	  siereffect.	  Batterijen	  bestaan	  uit
meerdere	  met	  elkaar	  verbonden	  kartonnen	  kokers	  of	  buizen	  van	  waaruit	  de	  effecten	  de	  lucht	  in 
worden	  geschoten	  en	  	  aldaar	  een	  effect	  teweeg	  brengen.	  Het	  aantal	  kokers	  van	  een	  batterij	  kan 
variëren	  van	  circa	  9	  tot	  meer	  dan	  100.	  Batterijen	  worden	  veel	  professioneel	  toegepast.	  De 
grotere	  batterijen	  met	  een	  diameter	  van	  3,5	  centimeter	  of	  meer	  mogen	  alleen	  professioneel 
worden	  toegepast.	  Batterijen	  tot	  een	  lading	  van	  maximaal	  500	  gram	  (max	  15	  gram	  per	  koker)	  zijn 
in	  Nederland	  voor	  de	  consument	  toegelaten	  en	  moeten	  zijn	  voorzien	  van	  het	  opschrift	  ‘geschikt 
voor	  particulier	  gebruik’.



kartonnen koker van waaruit meerdere effecten (shots) de lucht in worden geschoten en aldaar een 
effect teweeg brengen. Het aantal effecten per Romeinse kaars is gebruikelijk 6 of 8. Romeinse 
kaarsen worden veel professioneel toegepast. De grotere Romeinse kaarsen met een diameter van 
3,5 centimeter (>1,5”) of meer (lengte vanaf 80 centimeter) mogen alleen professioneel worden 
toegepast.

5.  Romeinse kaars: vuurwerkartikel met een siereffect. Romeinse kaarsen bestaan uit een (lange)




