
Zaag een pvc-buis op maat af 
(bijvoorbeeld 3/4 of 5/8 inch als 
diameter). De lengte van de buis is zelf 
te bepalen. Met behulp van papier, 
zoals oude kranten, tv gidsen of bladen, 
worden van langwerpige stroken 
papier pijlen gedraaid. Het werkt als 
volgt: Het papier wordt in de lengte uit 
het tijdschrift gescheurd of geknipt, 
zodat stroken van ongeveer 30 cm 
lang en 5 tot 7 cm breed ontstaan. 
De strook moet tussen wijsvinger en De strook moet tussen wijsvinger en 

middelvinger worden vastgehouden met een middelvinger worden vastgehouden met een 
klein beetje steun van de duim. Met de andere hand wikkel je klein beetje steun van de duim. Met de andere hand wikkel je 

hem enkele keren om je wijsvinger (zie 2). Met wijsvinger en duim hem enkele keren om je wijsvinger (zie 2). Met wijsvinger en duim 
moet het open eind worden vastgehouden en met de andere moet het open eind worden vastgehouden en met de andere 
hand trek je aan het laatste stuk van de reep papier tot een hand trek je aan het laatste stuk van de reep papier tot een 
soort puntzak ontstaat (zie 3). Dan rol je het laatste stuk 
papier om de pijl heen (zie 4). Vervolgens plak je dit 
stuk vast met speeksel of plakband.

Een pijl krijgt aanvankelijk een uiteinde dat een 
iets grotere doorsnee heeft dan de schietbuis. 
Na het plakken van de pijl wordt deze 
op maat gemaakt door hem in de 
buis te steken en af te scheuren 
waar hij niet meer past (zie 5). 
Dit zorgt ervoor dat een pijl zo 
veel mogelijk lucht blokkeert bij 
het schieten, waardoor hij zo snel 
mogelijk kan worden afgevuurd. 
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diep adem, blaas vervolgens 
met kracht uit en mik op het 
doel!

Om voorzien te zijn van Om voorzien te zijn van Om voorzien te zijn van 
voldoende ‘munitie’ kunnen 
er stroken papier over de rand van de broek gestoken worden!

Een simpele variant is het afschieten van bessen, bijvoorbeeld Een simpele variant is het afschieten van bessen, bijvoorbeeld 
van sneeuwbessen of conifeerbessen. Gaat de voorkeur naar een van sneeuwbessen of conifeerbessen. Gaat de voorkeur naar een 
kleiner/dunner buisje, dan is het schieten met (split) erwten ideaal!kleiner/dunner buisje, dan is het schieten met (split) erwten ideaal!
Pvc-buizen kunnen ook voorzien worden van allerlei uitbreidingen Pvc-buizen kunnen ook voorzien worden van allerlei uitbreidingen 
om de buis ‘op te leuken’. Dit kan door één of twee korte stukjes om de buis ‘op te leuken’. Dit kan door één of twee korte stukjes 
buizen onder of op de schietbuis te monteren of een vizier te maken buizen onder of op de schietbuis te monteren of een vizier te maken 
door een wasknijper boven op de buis te plaatsen. Een (houten) 
wasknijper kan ook onder de buis bevestigd worden, dan wordt 
deze gebruikt als handgreep.

Richt niet op elkaar, maar op voorwerpen (zoals blikjes en 
dergelijke).
Draag altijd een veiligheidsbril en andere bescherming om 
letsel te voorkomen.
Kijk uit met het schieten met besjes en bolletjes. Zorg dat 
deze niet worden ingeslikt!
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