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Materiaal:
-  Een stofzuiger. Het model doet er niet toe, maar hoe harder 

het ding zuigt, hoe beter je bazooka wordt.
-  Een PVC pijp, 1 meter lang, 35 mm binnendiameter
-  Een PVC T-stuk met een hoek van 45°
-  Duct-tape of ander sterk en breed plakband
-  Een klein stukje karton, dun maar stevig. Visitekaartjes zijn 

ideaal
-  Iets om weg te schieten. Het projectiel moet net iets kleiner 

zijn dan de PVC buis, maar zo min mogelijk. Kijk maar op 
foto 1b, hiernaast. Ik gebruik plastic “kinder-eieren”. Neem 
dan wel een goedkoop merk, want de “echte” kinder-eieren 
hebben een scharnier, waardoor ze net niet door de PVC 
buis passen. Oude kokertjes voor filmrolletjes werken ook 
prima. Maar ja, wie gebruikt er nog filmrolletjes?

-  Rijst of zand, om de projectielen wat zwaarder te maken.

Gereedschap:
-  Een schaar, om de ducttape te knippen. Maar ducttape kun 

je ook scheuren met je handen.

Met het stofzuiger-kanon kun je kinder-eieren gemakkelijk 20 
meter ver schieten. Met een paar slimme aanpassingen kun je 
nog veel verder komen!

Materiaal

STOFZUIGER- 
KANON
In vijf minuten en een handomdraai kun je een bazooka maken 
die werkt op luchtdruk. Het ding schiet plastic kinder-eieren wel 

dertig meter ver weg. Van het materiaal dat je gebruikt gaat niets 
kapot, je kunt alles weer opnieuw gebruiken. Dus de stofzuiger 

kun je gewoon vragen aan je vader of moeder, en je kunt beloven dat 
je ‘m weer heel terug brengt...

1b Projectielen...
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Hoe schiet je plastic eieren weg…
Zet de stofzuiger aan.
1.  Steek de stofzuigerslang in het schuine uiteinde van het 

T-stuk. Controleer dan of het plasic ei nog steeds door de 
buis heen kan. 
Dek dan het uiteinde van de lange PVC buis af met een 
visitekaartje. De stofzuiger zuigt nu lucht door het achterste 
uiteinde van de buis (bij 2 op de foto).

2.  Houd een plastic ei stevig vast, en steek die in het achterste 
uiteinde van de PVC buis. Als je het ei loslaat, dan knalt die 
weg!

Als je het ei een klein stukje in de buis steekt en even vast-
houdt, dan hoor je het geluid van de stofzuiger omhoog gaan. 
Als je het ei dan pas loslaat, komt ‘ie nog verder!

Hoe maak je een kanon van een stofzuiger…
Hierboven kun je zien wat je moet doen:
1.  Wikkel een paar lagen ducttape rond de buis van de stofzui-

ger, zo dat die stevig in het schuine uiteinde van de PVC-
buis past.

2.  Zet het T-stuk op de lange PVC buis, zo dat het schuine 
stuk naar “achteren” wijst. Plak het T-stuk vast met duct-
tape.

3. Nu is je stofzuigerkanon klaar! Echt waar, schieten maar!

Schieten maar!Maak een kanon van een stofzuiger…
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Het schieten met plastic eieren is echt dikke 
pret. Om het leuk te houden, moet je even 
aan het volgende denken:
-  Bedien het stofzuigerkanon altijd met z’n 

tweeën
- Richt niet niet op mensen of dieren
-  Kijk nooit in de pvc buis als de stofzuiger 

aan staat
-  Zorg dat je achter het uiteinde van de buis 

staat als je dingen wegschiet.

Veel plezier en wees voorzichtig!


