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Gebruiksaanwijzing Kokosnoot Knallen. 
 

Materialen: 

- Geel compressievat 

- Rode compresser 

- 2 x 10 meter compressieslangen 

- 3 “kokosnoten” 

 

- 2 theedoeken 

- 1 stamper (rode stok) 

- 3 vangnetten 

 

 

Opstelling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbouwen: 

- Zorg voor een terrein van 70 x 15 meter. 

- Plaats het kanon en bevestig 1 zwarte pijp op het midden. 

- Plaats de compressor ver weg vanwege het lawaai en sluit deze aan op het compressievat van het kanon. 

- Sluit het kanon en de compressor aan op het stroom. 

- Creëer een afgezet vak van 10 x 10 meter op 50 tot 60 meter afstand van het kanon. 

- Zorg voor een veilige afzetting van het kanon. 

 

Gebruik: 

- Zorg dat de rode compressor het gele compressievat vult tot 8 Bar. 

- Schakel de grijze knop op het kanon op I. 

- Schakel de gele bedieningskast aan door de sleutel om te draaien. 

- Doe een testschot om te controleren of het kanon werkt door gelijktijdig op de groene en rode knop te 

drukken. 

- Stel de loop van het kanon af op ongeveer 45 graden. 

- Laad het kanon: 

 Prop een theedoek in de pijp van het kanon en stamp het lichtelijk aan met de stok/stamper. 

 Doe de “kokosnoot” in de pijp. 

 Los het schot. De “kokosnoot zal ca. 50 meter ver komen, de theedoek valt enkele meters vanaf het 

kanon op de grond. 

- Doe enkele testschoten om te bepalen of het afgezet vak van de vanger goed is gepositioneerd. 

- Eventueel kan de pijp in een andere hoek afgesteld worden om de schoot reikte aan te passen. 

- Het spel kan beginnen. De vanger gebruikt één van de drie vangnetten om de “kokosnoot” te vangen. De 

vangnetten variëren iets in grootte. 

 

 

Veel plezier !! 
 

 

Algemeen 

!!!  Er dient voldoende toezicht te zijn. 

!!!  Het is niet toegestaan het kanon te gebruiken als de deelnemer of gebruiker onder invloed van alcohol, drugs of 

andere geestverruimende middelen is, dit beïnvloed het veilige gebruik van het toestel. 

!!! De huurder/organisatie is aansprakelijk voor eventuele ongevallen en schade die kunnen voortkomen door/aan het 

gebruik van het kanon. 

!!! Smerig of beschadigd retourneren van het kanon zal moeten worden vergoed. 

ca. 50 meter 

Afgezet vak van 10 x 10 meter Compressor 

Kanon Vanger 
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