HANDBOEK AIRSOFT
IN NEDERLAND

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de sportbehoefte van Nederlanders verandert. Dit biedt ruimte aan nieuwe
sporten zoals airsoft. De airsoftsport kan sinds 2013 in Nederland worden beoefend. In dit jaar paste de Nederlandse overheid
de wapenwet aan om airsoftsport in Nederland mogelijk te maken.
Vanaf die introductie in 2013 bleek airsoft in een sportbehoefte te voorzien van jongvolwassen gamers. De NABV groeide in de
periode 2013-2018 in rap tempo uit tot een middelgrote sportbond en telde eind 2018 bijna 20.000 leden. Het Mulier Instituut
stelde begin 2019 dan ook vast dat airsoft in Nederland “met recht booming” is (Hoeijmakers, 2019a) en dat de sport naar
verwachting versneld zal gaan groeien.
De snelle groei en opkomst van de sport brengt bijzondere uitdagingen met zich mee. Niet eerder werd een sportbond
in Nederland top-down gecreëerd via een overheidsbesluit. Niet eerder groeide een sport in zo’n korte tijd zó snel.
Door de snelle aanwas van nieuwe airsoftsporters dreigt een tekort aan accommodaties waar de sport beoefend kan worden.
Airsoft is niet een sport die eenvoudig kan worden ingepast in sportaccommodaties zoals gymzalen en sportparken. De sport
leent zich ook slechts in beperkte mate voor het beoefenen in de openbare ruimte.
In dit handboek ‘Airsoftsport in Nederland’ verkennen we aan de hand van drie thema’s de airsoftsport, de sportaccommodaties
en de sporters.
Het doel van dit handboek is om beleidsmedewerkers van gemeentes, bestuurders van verenigingen en ondernemers die aan
de slag willen met de airsoftsport, volledig en duidelijk te informeren over de kansen die deze nieuwe sport biedt, over de
wet- en regelgeving en over de wijze waarop de airsoftsport op een veilige wijze mogelijk kan worden gemaakt.

“ Airsoft bevindt zich in
de groeifase en zal naar
verwachting de komende
jaren in versneld tempo
doorgroeien.”
Mulier Instituut1

1 https://www.mulierinstituut.nl/actueel/onderzoek-nieuwe-sporten-verdere-groei-voor-airsoft-verwacht/
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THEMA 1: INTRODUCTIE IN DE AIRSOFTSPORT
Airsoft is een tactische schietsport. Het bezit van airsoftapparaten was tot 2013 verboden, waardoor de
sport tot die tijd in Nederland niet beoefend kon worden. Sinds de wet werd aangepast om airsoftsport
mogelijk te maken, heeft airsoft een enorme vlucht genomen. De airsoft sportbond NABV telde eind
2018 bijna 20.000 leden. De sport trekt vooral jongvolwassen gamers in de leeftijd van 18 tot 35 jaar.
Kernwaarden van de sport zijn tactisch denken, samenwerken in teams en sportiviteit.

1. Inleiding
Airsoftapparaten zijn in de jaren zeventig ontwikkeld in Japan.
Tot 2013 was het voorhanden hebben van airsoftapparaten
in Nederland verboden door hun uiterlijke gelijkenis met
vuurwapens. Een aanpassing in de wapenwet veranderde dit.
Het beoefenen van de airsoftsport en een vrijstelling voor het
voorhanden hebben van de daarvoor benodigde airsoftapparaten werd mogelijk gemaakt voor leden van de vereniging
NABV.
Airsoft behoort tot de schietsportfamilie en is daarmee
verwant aan handboogschieten en (vuurwapen)schietsport,
maar wijkt qua regelgeving en cultuur sterk daarvan af.
Waar in die sporten het logischerwijs niet is toegestaan dat
sporters op elkaar schieten, is dit bij airsoft anders. De lage
energie van airsoftapparaten en aanvullende veiligheidsregels
van de NABV maken dat de airsoftsport nauwelijks gevaar
oplevert. Binnen airsoft is de discipline waar sporters op
elkaar schieten dan ook bijzonder populair. Dit maakt dat
samenwerking tussen ogenschijnlijk verwante schietsporten
geen vanzelfsprekendheid is. De NABV streeft samenwerking
echter wel na.
2. Publiekrechtelijke grondslag van de airsoftsport
In 2013 is de wapenwetgeving aangepast waardoor het bezit
van airsoftapparaten ten behoeve van het beoefenen van
sport in verenigingsverband mogelijk werd. De wet werd op
twee belangrijke punten aangepast.
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Ten eerste maakte de overheid het mogelijk om airsoftapparaten voorhanden te hebben. Dat was voorheen niet toegestaan.
Omdat airsoft apparaten een sterke gelijkenis vertonen met
vuurwapens, maar dit niet zijn, werden in de wet enkele extra
maatregelen verankerd. Bezit en gebruik van airsoftapparaten
is enkel voorbehouden ten behoeve van de beoefening van
sport binnen verenigingsverband.

“Airsoft is bijzonder door de publiek
rechtelijke grondslag die de sport
heeft meegekregen van de wetgever.
Het is een van de weinige sporten die
in de wet is verankerd.”
Prof. Mr. Marjan Olfers,
VU Sport & Recht
Een tweede belangrijke aanpassing in de wet betrof de
mogelijkheid voor de Minister van Justitie om erkende
airsoftverenigingen aan te wijzen waar in verenigingsverband
de airsoftsport kan worden beoefend. In 2013 werd de NABV
aangewezen om de airsoftsport in Nederland te organiseren
en ontwikkelen. De NABV is de enige erkende airsoftvereniging in Nederland. Leden van de NABV hebben daarmee een
vrijstelling voor het wettelijke verbod op het bezit van
airsoftapparaten.

Die publiekrechtelijke grondslag voor de airsoftsport en de
NABV zijn bijzonder in Nederland. Airsoft is bij overheidsregeling een sport. De wetgever heeft daarnaast de vereniging
NABV de opdracht gegeven om toezicht uit te oefenen op
haar leden.

3.3 NOC*NSF
NOC*NSF heeft sport nergens gedefinieerd. Nieuwe leden
worden langs de GAISF-meetlat gelegd. Het lidmaatschap van
GAISF is een voorwaarde om als lid van NOC*NSF te kunnen
toetreden.

Aan de leden van de NABV worden eisen gesteld door zowel
de wetgever als door de vereniging zelf. Elk lid dat zich
aanmeldt, moet vanuit de wet een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) aanleveren met profiel Schietsport. Door de
vereniging zelf is besloten dat leden om de drie jaar een
nieuwe VOG moeten overleggen om het lidmaatschap te
kunnen continueren.. Daarnaast kent de NABV verschillende
aanvullende regels voor het opslaan, reizen en deelnemen
aan evenementen en wedstrijden.

In een artikel op kennisplatform SportknowhowXL
(begin 2019) gaf Gerard Dielessen in zijn hoedanigheid van
algemeen directeur van NOC*NSF echter een duidelijke
denkrichting4 aan:

3. Is airsoft een sport?
Bij de introductie van een nieuwe sport is het niet ongebruikelijk om te vragen of die activiteit wel écht een sport is
(vergelijk: skateboarden, breakdancen, boulderen). Die discussies
worden daarom – weinig verrassend – ook gevoerd over
airsoft. Om de vraag of airsoft een sport is te kunnen beantwoorden, kunnen meerdere definities worden aangehaald.
3.1 World Health Organisation (WHO, UN)
De WHO van de Verenigde Naties heeft een definitie voor
sport waar airsoft binnen past:
“An activity involving physical exertion, skill and/or hand-eye
coordination as the primary focus of the activity, with elements
of competition where rules and patterns of behaviour governing
the activity exist formally through organizations; and may be
participated in either individually or as a team2”
Aan de belangrijkste elementen is voldaan: airsoft kent een
(behoorlijke) fysieke inspanning, vraagt om specifieke aan te
leren vaardigheden en hand-oog-coördinatie, heeft elementen van competitie, kent redelijk wat regels en wordt door
organisaties georganiseerd.
3.2 GLOBAL ASSOCIATION OF INTERNATIONAL SPORTS
FEDERATIONS (GAISF)
De Global Association of International Sports Federations
(GAISF) hanteert, als wereldwijde federatie van internationale
sportbonden, ook een definitie voor sport waarbinnen airsoft
past.
Nieuwe internationale federaties die zich willen aansluiten,
moeten een sport organiseren waarin een element van
competitie zit, geluk/toeval geen sleutelrol spelen, geen
nodeloos risico wordt gelopen voor de eigen gezondheid of
die van anderen, geen gevaar bestaat voor levende wezens,
er geen afhankelijkheid is van materiaal van één leverancier.3
Airsoft heeft een competitief element in elk van haar drie
hoofddisciplines. Doordat de sport internationaal nauwelijks
georganiseerd is, is de NABV is een van de weinige nationale
airsoft sportbonden.

“We hebben in Nederland geen sport
wet die bepaalt wat wel of geen sport
is. Die hebben we daar ook helemaal
niet voor nodig. Dat bepalen degenen
die aan die sport doen zelf wel. ”
Gerard Dielessen,
directeur NOC*NSF
Hoewel airsoft -zoals eerder vastgesteld- bij wettelijke
regeling wel degelijk een sport is, geeft Dielessen een verder
criterium wat voor NOC*NSF als aan een sport zou kunnen
gelden. Namelijk het oordeel van diegenen die de sport
beoefenen.
Een ruimte meerderheid van de leden van de NABV
beschouwt airsoft als sport. Slechts 11% van de leden van
de NABV vindt airsoft géén sport (Hoeijmakers, 2019a).
Ook volgens deze definitie van de algemeen directeur van
NOC*NSF is airsoft een sport5.
3.4 Mulier Instituut
Tot slot constateert ook het Mulier Instituut in de case studie
‘Airsoft in Nederland. Een groeiende sport in perpectief’ dat
airsoft een sport is:
“Airsoft is […] uniek in zijn soort. Hoewel de schietsport in
Nederland al lange tijd bestond, verschilt deze sport van airsoft
doordat met echte wapens niet op elkaar geschoten kan worden.
Daarnaast verschilt paintball sterk van airsoft in het nastreven
van realiteit. […] Voor de introductie van airsoft in Nederland
bestond dus geen vergelijkbare activiteit, waardoor de sport een
sterke verbetering in het aanbod is ten opzichte van het destijds
bestaande aanbod in het spelen van tactische gevechtssituaties.”

2 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf
3 https://web.archive.org/web/20121205004927/http://www.sportaccord.com/en/
members/definition-of-sport/
4 http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/vraag-en-antwoord/
item/116579/
5 De NABV is geen lid van NOC*NSF, maar ambieert dat lidmaatschap wel en werkt
daar naartoe.
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4. Hoe verhoudt airsoft zich tot andere (schiet)sporten?
Binnen de airsoft sportbond NABV worden drie verschillende
sportdisciplines onderscheiden. De disciplines statisch en
dynamisch doelschieten vertonen grote overeenkomsten met
de (Olympische) disciplines die ook beoefend worden binnen
de handboogsport en de schietsport (luchtdruk).
Skirm/re-enactment, de derde en meest beoefende discipline
(85% van de leden), vertoont enkele overeenkomsten met
paintball en het eveneens in populariteit toenemende archery
tag. Een belangrijk en onderscheidend verschil tussen de
airsoftsport en die (recreatieve) activiteiten is dat op elkaar
schieten bij airsoft zelden een doel is, maar een middel om
een strategisch voordeel te behalen op een speelveld.
De discipline skirm/re-enactment vertoont ook overeen
komsten met games en e-sports door de terminologie (o.a.
respawnen, kills, loot) en gameplay (o.a. Capture the Flag,
TDM, Rush, domination) en de wijze waarop in teams wordt
samengewerkt.
Airsoft kan ook worden vergeleken met de schermsport,
waarin eveneens een duel tussen twee partijen wordt beslist
zonder bloedvergieten. De airsoftsport verschilt van vechtsporten zoals boksen, kickboksen en taekwondo doordat
fysiek contact niet is toegestaan.
4.1 Kernwaarden airsoftsport
Binnen airsoft zijn sportiviteit en fair play bijzonder belangrijk.
Spelers geven uit eigen beweging aan wanneer een tegenstander hen raakt door luid en duidelijk hoorbaar ‘HIT!’ te
roepen. Deze norm dient niet alleen sportiviteit, maar ook
veiligheid: duidelijk aangeven dat men niet langer een actieve
deelnemer is, maakt dat andere spelers niet meer op hen
zullen schieten.
In een ledenonderzoek (Hoeijmakers, 2019b) typeerden
ondervraagde spelers airsoft als (i) een teamsport die (ii)
vermakelijk en gezellig is, (iii) tactische uitdaging biedt, (iv)
goed voor de gezondheid is en fysiek uitdagend (zie figuur 1).
Daarnaast is voor de organisatie NABV veiligheid een
belangrijke kernwaarde die voortdurend wordt uitgedragen.
Hoe denkt u over airsoft als sport?
Teamsport
Vermakelijk
Tactisch Uitdagend
Goed voor de gezondheid
Gezellig
Fysiek uitdagend

80
78
77
77
73
70

Figuur 1: Attitude airsoft door leden in 2018 (in procenten,
n=5.538). Uit: Hoeijmakers 2019b, bewerkt).
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“Voor de introductie van airsoft in
Nederland bestond geen vergelijk
bare activiteit, waardoor de sport
uniek is in zijn soort”
Mulier Instituut

5. Hoe wordt airsoft beoefend?
Airsoft kent drie hoofddisciplines waarbinnen verschillen
toernooi- en wedstrijdformats worden ontwikkeld. Veruit de
meeste leden beoefenen de discipline skirm/re-enactment
(85%). 21% van de leden geeft aan (ook) aan statisch doelschieten te doen en 9% van de leden beoefent (daarnaast
ook) dynamisch doelschieten.
5.1 Statisch doelschieten
Statisch doelschieten is het meest vergelijkbaar met de sport
die ook wordt beoefend bij de schietsportassociatie KNSA
of de olympische disciplines binnen de handboogsport.
Een schutter schiet over een afstand op een doel (meestal
een kartonnen kaart) waarna een score wordt toegekend.
Schutters schieten altijd één bepaalde kant op.
5.2 Dynamisch doelschieten
Dynamisch doelschieten wordt ook parcoursschieten genoemd. Schutters leggen zo snel mogelijk een parcours of
route af, waarbij ze een aantal doelen moeten raken. Gemiste
doelen leveren strafpunten/straftijd op. Schutters kunnen
hierbij meerdere kanten op schieten omdat ze zelf bepalen
in welke volgorde ze op de aangeboden doelen schieten.
5.3 Skirm/re-enactment
Bij de discipline skirm/re-enactment worden tactische
wedstrijdvarianten gespeeld. In deze discipline spelen twee
of meer teams om strategische doelen waarbij ze (tijdelijk)
tactisch voordeel behalen door een tegenstander te taggen
(tijdelijk uit te schakelen).
De teams kunnen punten scoren door opdrachten uit te
voeren, waaronder het veroveren van specifieke locaties in
het speelveld. Door individuele tegenstanders te raken
worden ze (tijdelijk) uit de wedstrijd gehaald, waardoor er
een overwicht kan ontstaan op het speelveld en de game
middels goede samenwerking kan worden beslist.
De discipline ‘skirm/re-enactments’ kent vele verschijningsvormen; van snelle, korte wedstrijden waar teams van 3
personen het tegen elkaar opnemen tot grootschalige, meer
recreatieve events waaraan tientallen of zelfs honderden
spelers deelnemen.

6. Hoe veilig is airsoft?
Om de airsoftsport veilig te kunnen beoefenen, heeft de
NABV een groot aantal regels opgesteld om de fysieke
veiligheid van spelers en omstanders te kunnen waarborgen.
Belangrijk om te weten is dat airsoftapparaten op zichzelf
niet onveilig zijn (zie ook figuur 2). De energie van airsoft
apparaten ligt vele malen lager dan vuurwapens, handbogen
en paintball-markers.
Apparaat
Vuurwapen
Perslucht-geweer
Compoundboog
Paintball
Lucht-geweer
Airsoft
Speelgoed

Energie in joules
500 J
Tot 270 J
50-70 J
8-12 J
7,5 J
< 3,5 J
0,08 J

Vrij te koop?
Nee
Vrij 18+
Vrij
Vrij 18+
Vrij 18+
Leden NABV
Vrij

Figuur 2: vergelijking Joule-waarden (geschat)

De NABV is er zich van bewust dat de sport vooral van
invloed kan zijn op de veiligheidsbeleving van derden.
Airsoftapparaten zijn immers niet of nauwelijks te onderscheiden van vuurwapens en airsoft sporters beoefenen hun

sport in tactische uitrusting en gecamoufleerde kleding.
Daarom hanteert de organisatie ook hiervoor verschillende
gedragsregels voor sporters en sportaanbieders.
6.1 Objectieve veiligheid
De maximale energie van airsoftapparaten is bij wet geregeld.
Airsoftapparaten mogen in Nederland niet meer energie
produceren dan 3,5 joules. Airsoftapparaten schieten kleine,
biologisch afbreekbare balletjes: BB’s (zie ook thema 2,
punt 9).
Voor de beoefening van de sport heeft de NABV de maximale
mondingsenergie waarmee die BB’s worden geschoten per
discipline verder beperkt, waarbij de strengste limieten
gelden voor de discipline skirm/re-enactment waarin spelers
op elkaar kunnen schieten.
Voor skirm/re-enactments is bepaald dat tussen de 1,2 en 2,3
joule mag worden geschoten, waarbij aanvullend minimale
schietafstanden gelden wanneer op andere deelnemers wordt
geschoten. Dit is vergelijkbaar met de richtlijnen die de
airsoftgemeenschap in omliggende landen heeft afgesproken.
Deze mondingsenergie maakt dat, afhankelijk van het type
apparaat, BB’s een bereik hebben van 25 tot zo’n 75 meter.
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Doordat BB’s rond zijn, kaatsen ze af wanneer ze een object
raken. Anders dan een spitse kogel of pijl zullen ze zich niet
snel in een object boren door die ronde vorm. Daardoor zijn
er bijzonder weinig incidenten in de sport bekend waar de
huid van sporters geperforeerd is.

7.1 Competitieve airsoft
De NABV organiseert al sinds 2014 de Dutch Open International
Airsoft Practical Shooting. Dit toernooi is in een paar jaar
uitgegroeid tot een van ’s werelds grootste en best gewaardeerde competities op het gebied van dynamische doelschieten.

Omdat BB’s makkelijk kunnen afkaatsen (ricocheren), is het
dragen van (ballistische) oogbescherming binnen alle
disciplines van de airsoftsport verplicht. Gebitsbescherming
wordt aanbevolen, maar daarvoor geldt geen verplichting.
Andere maatregelen om de fysieke veiligheid van sporters,
officials en publiek te garanderen volgen uit de opgestelde
criteria voor de inrichting van airsoft sportaccommodaties.
Daaronder vallen bijvoorbeeld afbakeningen van speelvelden
(o.a. veiligheidsnetten) en markeringen (o.a. verboden
toegang, veiligheidsbril verplicht).

Daarnaast worden er ook binnen de discipline skirm/re-enactments competities en toernooien ontwikkeld. Daarbij wordt
gezocht naar manieren om kleine teams in snelle, korte
wedstrijdformats tegen elkaar uit te laten komen.

De NABV ziet middels periodieke veiligheidskeuringen voor
airsoftsport-accommodaties toe op de veiligheid van airsoft
accommodaties en aanbieders van de sport. Tot slot biedt de
NABV ook opleidingen aan voor officials en marshalls. Hierop
wordt uitgebreider ingegaan in het thema ‘Normen inrichting
voor airsoft-accommodaties’.
6.2 Subjectieve veiligheid
Airsoftapparaten zien eruit als vuurwapens en spelers dragen
bij het sporten vaak tactische uitrusting (holsters, battle belts,
vesten etc.) en/of gecamoufleerde kleding. Daarnaast is de
airsoftsport bij de meeste Nederlanders (nog) niet bekend.
Om die reden heeft de NABV – naast regels om de fysieke en
objectieve veiligheid te beschermen – in haar statuten en
reglementen gedragsregels verwerkt die moet bijdragen aan
het veiligheidsgevoel van derden. Zo verbiedt de organisatie
bijvoorbeeld haar leden om airsoftapparaten te vervoeren
zónder deugdelijke verpakking. Het is sporters ook nooit
toestaan om airsoftapparaten onverpakt te vervoeren, zoals
ook het reizen naar en van wedstrijden of evenementen in
tactische uitrusting of volledig camouflage niet is toegestaan.
De NABV zet zich in om haar leden ervan bewust te maken
dat airsoftapparaten niet van wapens te onderscheiden zijn,
en dat ze derhalve het beste ook met die voorzichtigheid
behandeld kunnen worden.
7. Ontwikkeling airsoftsport
Binnen de sport airsoft zijn twee grote ontwikkelingen
gaande. Aan de ene kant wordt de sport meer en meer
competitief. Aan de andere kant is er een duidelijke ontwikkeling naar grotere evenementen van een meer recreatieve
aard.
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In 2019 is de NABV begonnen met het bijeenbrengen van
diverse competitievormen binnen de airsoftsport. Onder het
label Ultimate Airsoft Competition gaan airsoftteams met
elkaar de competitie aan in wedstrijdformats uit de drie
disciplines die de airsoftsport kent. Hiervoor werkt de NABV
samen met verschillende sportaanbieders.
7.2 Recreatieve Airsoft
Eerder ingezet is de ontwikkeling van grote, meerdaagse
airsoftevents. Bij deze events speelt roleplay een belangrijkere
rol. Sporters kiezen een factie en zorgen dat hun materiaal en
kleding past bij de rol of het team waar ze zich bij inschrijven.
Vervolgens ontwikkelt zich over uren of soms dagen een
verhaallijn met meerdere missies of confrontaties.
Typisch voor dit soort events is dat er grote groepen mensen
aan deelnemen (enkele honderden). Binnen Nederland vinden
dit soort evenementen niet plaats. Het ontbreekt aan
geschikte locaties om dit soort grotere events te organiseren.
Zweden, Tsjechië, Duitsland en Kroatië kennen dit soort
evenementen wel.

THEMA 2: NORMEN INRICHTING AIRSOFT-ACCOMMODATIES
Voor de inrichting van sportaccommodaties waar de airsoftsport beoefend kan worden, heeft de NABV
richtlijnen opgesteld. De sportbond controleert sportaanbieders en exploitanten van accommodaties
hierop periodiek, zowel aangekondigd als onaangekondigd. Omdat de airsoftsport niet zonder meer
overal beoefend kan worden, is medewerking van gemeentes gewenst bij het ontwikkelen van
accommodaties die geschikt zijn voor de airsoftsport.

1. Inleiding
Airsoftsport beoefenen mag en kan niet overal. De Regeling
Wapens en Munitie spreekt van ‘voor de airsoftsport te
gebruiken wedstrijdterreinen’6 (RWM art. 17a(2)(b)).
Omdat de airsoftsport alleen op deze wedstrijdterreinen mag
plaatsvinden binnen verenigingsverband, heeft de NABV
uitgewerkt aan welke normen wedstrijdterreinen moeten
voldoen om in aanmerking te komen voor de beoefening van
de airsoftsport. Accommodaties die voldoen aan het opgestelde normenkader krijgen het predicaat ‘erkende airsoftlocatie’.
2. Bestemd voor sportbeoefening
De NABV heeft in haar reglementen opgenomen dat de sport
airsoft enkel mag worden beoefend op locaties die bestemd zijn
voor het beoefenen van sport en/of recreatie of waarvoor een
vergunning is afgegeven voor een of meerdere evenementen.
Veel accommodaties en locaties die gemeentes beschikbaar
hebben voor sport (o.a. gymzalen en sportparken) zijn niet
geschikt voor de beoefening van de meest beoefende
discipline binnen de sport. Terreinen of gebouwen die op hun
beurt weer uitermate geschikt zijn om (tijdelijk) in gebruik te
nemen voor de discipline skirm/re-enactments hebben vaak
een andere bestemming (bv. industrie, bos, agrarisch).

Als aanbieders van de sport airsoft voor een nieuwe airsoft
locatie het predicaat ‘erkende airsoftlocatie’ willen verwerven,
dient die locatie de bestemming sport (en/of dagrecreatie) te
hebben of moet de gemeente toestemming hebben verleend
om af te wijken7 van het bestemmingsplan of anderszins
schriftelijk en expliciet instemmen met de beoefening van
sport op die bepaalde locatie.
3. Accommodaties voor skirm/re-enactments
Met de aanwas van spelers die de discipline skirm/re-enactment
willen beoefenen, is er behoefte aan meer accommodaties
waar de meest beoefenende discipline aangeboden kan
worden door sportaanbieders. Accommodaties waar dit
mogelijk is, zijn geheel omzoomd door wanden of veiligheidsnetten omdat het in deze discipline is toegestaan om op
elkaar te schieten.
Voor dit type soort airsoftwedstrijden en evenementen zijn
reguliere sportaccommodaties (sportparken, gymzalen) niet
geschikt. In het realiseren van voor skirm/re-enactments
geschikte accommodaties is creativiteit en flexibiliteit van
gemeentes gewenst door bij geschikte terreinen of panden
tijdelijk af te wijken van de bestaande bestemming en
sportbeoefening mogelijk te maken.

6 https://wetten.overheid.nl/BWBR0008800/2019-01-01#Paragraaf9a
7 https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/toestemmingen-wabo/toestemming-afwijken/
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3.1 Belangrijkste inrichtingseisen
Airsoftaccommodaties die zijn goedgekeurd voor skirm/
re-enactments voldoen ook aan alle normen die gelden voor
locaties die zijn goedgekeurd voor statisch en dynamisch
doelschieten. Omdat sporters 360 graden om zich heen
kunnen en mogen schieten, dient de hele accommodatie
omheind te zijn met materiaal dat BB’s tegenhoudt. Bij
indoorlocaties zijn dit muren, bij outdoorlocaties wordt over
het algemeen gewerkt met netten, schuttingen of aarden
wallen.

Voor alle airsoftsport-accommodaties geldt dat:
• ze een bestemming sport of (dag)recreatie hebben
(tenzij daarvan met gemeentelijke toestemming mag
worden afgeweken);
• ze dienen te beschikken over een veilige zone (safety
zone) waar airsoft apparaten ongeladen zijn en op safe
dienen te staan.
• de overgangen van veilige naar onveilige zones (o.a.
schietbanen, testbanen, speelvelden) bij alle airsoft
terreinen duidelijk gemarkeerd zijn middels heldere
borden en/of een sluis.
• in onveilige zones het dragen van oogbeschermende
brillen en/of maskers te allen tijde verplicht is.
• onveilige zones zijn omheind op een wijze die BB’s
tegenhoudt.

Accommodaties voor skirm/re-enactments:
• zijn rondom afgezet met vier of meer aaneengesloten
wanden (wal, net, natuurlijk barrière of anderszins) van
minimaal 200 centimeter hoog die bb’s tegenhouden;
• kunnen zowel indoor als outdoor gelegen zijn
• kennen 360 graden aan schietrichtingen. Er zijn
meerdere schietpunten waar vanaf geschoten wordt
op doelen en tegenstanders.

In uitzonderlijke situaties keurt de NABV ook locaties goed
die niet geheel omheind zijn, bijvoorbeeld wanneer een
locatie grenst aan akkers of weilanden waarover geen
wandelpad loopt.
Deze inrichtingseisen gelden voor zowel (semi-)permanente
airsoft-accommodaties als accommodaties die voor eenmalige
evenementen worden gebruikt (zoals beurzen, demonstraties
etc.).
3.2 In onbruik geraakte sportaccommodaties/sportvelden
Op meerdere plaatsen in Nederland (o.a. Wormerveer, Didam
en Emmeloord) zijn in onbruik geraakte sportaccommodaties
omgebouwd tot airsoftlocatie. Een belangrijk voordeel van
het herinrichten van voormalige voetbalvelden of tennis
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accommodaties is dat deze locaties binnen het bestaande
bestemmingsplan kunnen worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld Blackout Airsoft in Didam (zie foto hieronder) of
Airsoftclub Amsterdam te Wormerveer.

3.3 Leegstaande fabrieken en kantoren
Leegstaande kantoren en fabrieken zijn geschikt gebleken
voor de beoefening van de airsoftsport. Op meerdere
plaatsen in Nederland worden of zijn dit soort gebouwen
tijdelijk gebruikt, bijvoorbeeld omdat ze wachten op
herontwikkeling.
Indien de gemeente mee kan werken door af te wijken van
de bestemming of door een vergunning te verlenen voor
sportevenementen, sluiten dit soort locaties bijzonder goed
aan bij de wensen van spelers door de authenticiteit ervan.
In Geldermalsen (Nationaal Airsoft Centrum NABV, zie
inrichting bovenaan pagina) Leeuwarden, Sittard, Waalwijk,
Lochem en Leiden zijn fabrieken of kantoorpanden die al
langer leegstonden, in gebruik genomen als airsoftlocatie.
Daar hebben gemeentes meegewerkt om (al dan niet tijdelijk)
de bestemming van die locaties aan te passen.
3.4 Leegstaande militaire complexen
Ook voormalige militaire complexen worden gebruik voor de
beoefening van airsoft (o.a. Daarle, Helenaveen) indien de
bestemming kan worden aangepast.
Dergelijke locaties sluiten goed aan bij de behoeftes van de
sporters, en zijn goed in te richten voor de beoefening van
airsoftsport.
3.5 Dubbelbestemmingen een goede oplossing
Omdat airsoft-evenementen meestal in het weekend plaatsvinden en trainingen ’s avonds, kunnen voor de sport geschikte locaties ook een dubbelbestemming krijgen. Op die wijze
kunnen geschikte (industriële) locaties inzetbaar gemaakt
worden.

Op die manier kan een groeve (bijvoorbeeld: Zuid63 in
Landgraaf) of een steen- of cementfabriek die doordeweeks
wordt gebruikt voor de hoofdbestemming in het weekend of
’s avonds worden ingezet voor de beoefening van de sport.
3.6 Paintball-terreinen / outdoor evenementenlocaties
In principe zijn alle paintball-terreinen (indoor en outdoor)
geschikt of eenvoudig geschikt te maken voor de beoefening
van de airsoftsport. Voor outdoorlocaties is het vaak nodig
om andere netten te bevestigen. De netten die voor paintball
gebruikt worden, zijn voor het afvangen van BB’s niet
fijnmazig genoeg. De NABV keurt hierop.
Een belangrijk voordeel van paintball-terreinen is dat ze zijn
ingericht op een recreatieve activiteit die te vergelijken is met
de airsoftsport. Dit geldt ook voor verschillende buitensportlocaties.

4. Locaties voor statisch doelschieten
De discipline statisch doelschieten vertoont grote overeenkomsten met doelschieten binnen handboogschieten (o.a.
25m1p, Olympisch) en verschillende disciplines binnen de
vuurwapensport (o.a. luchtgeweer, pistool). Van de verschillende disciplines binnen de airsoftsport is deze het meest
toegankelijk voor mensen met verminderde mobiliteit of een
beperking.
Bij statisch doelschieten schieten sporters vanaf een vaste
|lijn in één richting op vaste of bewegende doelen. Terreinen
waar dit mogelijk is, beschikken over een vaste achterwand of
veiligheidsnet achter de doelen, en een veilige zone aan
weerzijden van de schietbaan. Dit kan in indoor en outdoor
locaties.

Locaties voor statisch doelschieten:
• dienen te beschikken over een achterwand (wal, net,
natuurlijke barrière of anderszins) van minimaal 200
centimeter hoog die bb’s tegenhoudt;
• kunnen zowel indoor als outdoor gelegen zijn;
• kennen maar één schietrichting. Er is een vaste
schietlijn aangebracht die duidelijk is gemarkeerd;
• beschikken over doelen die zich op verschillende
afstanden kunnen bevinden.

De NABV streeft niet de ontwikkeling na van accommodaties
die enkel geschikt zijn voor de beoefening van de discipline
statisch doelschieten binnen airsoft. Door de overeenkomsten
met andere schietsporten ligt lokale samenwerking meer voor
de hand.
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4.1 Schietsportverenigingen
In de wet Wapens en Munitie is geregeld dat airsoftsporters
ook naar schietsportaccommodaties mogen reizen voor het
trainen en beoefenen van de airsoftsport. Helaas stellen veel
vuurwapenverenigingen zich bijzonder terughoudend op in
het openstellen van hun accommodatie voor leden van de
NABV. De wettelijke toestemming voor schietsportverenigingen als trainingsaccommodatie voor airsoftsport maakt dat
de NABV zich bij het certificeren van die locaties kan beperken tot het geven van advies over airsoftspecifieke veiligheidsregels, waarna een geïnteresseerde schietsportaccommodatie wordt toegevoegd aan de lijst van gecertificeerde
locaties. Uit ledenonderzoek (2016, niet gepubliceerd) kwam
naar voren dat binnen de airsoftsport veel (voormalige)
vuurwapenschutters actief zijn.
4.2 Handboogsportverenigingen
De veiligheidseisen van de handboogsport8 komen overeen
met die van de NABV voor wat betreft veilige zones aan
weerszijden van buitenbanen. Daardoor zijn alle binnenen (olympische) buitenbanen middels enkele eenvoudige,
niet-permanente aanpassingen geschikt te maken voor de
beoefening van statisch doelschieten met airsoftapparaten.
De aanpassingen kunnen op gedrag zijn (bv. alle aanwezigen
dragen een ballistische veiligheidsbril) of op inrichting van de
accommodatie (bv. gordijnen en netten om de schietlijn te
scheiden van veilige zones waar ballistische brillen niet
verplicht zijn).
Uit ledenonderzoek (2016, niet gepubliceerd) kwam naar
voren dat binnen de airsoftsport veel (voormalige) handboogsporters actief zijn.
5. Locaties voor dynamisch doelschieten
Dynamisch doelschieten onderscheidt zich van statisch
doelschieten doordat de sporters voortdurend in beweging
zijn. Er wordt – meestal op tijd – een parcours met diverse
doelen afgelegd. Dit betekent dat er ook meerdere kanten op
geschoten wordt (180 graden). Daarom zijn de inrichtings
eisen iets strenger zijn dan voor accommodaties waar louter
statisch doelschieten kan worden beoefend. Op locaties waar
dynamisch doelschieten is toegestaan is statisch doelschieten
ook toegestaan.
Om aangemerkt te kunnen worden als een locatie voor
dynamisch doelschieten, moeten accommodaties tenminste
3 wanden hebben die BB’s tegenhouden. Die wanden kunnen
permanent zijn (bv. muren, schutting, aarde wal), maar ook
van tijdelijke aard (b.v. gordijnen, netten).
De meeste handboogsport accommodaties en schietsport
locaties zijn geschikt of eenvoudig geschikt te maken voor
de beoefening van dynamisch doelschieten.

Terreinen voor dynamisch doelschieten:
• dienen te beschikken over drie aaneengesloten wanden
(wal, net, natuurlijk barrière of anderszins) van minimaal 200 centimeter hoog die bb’s tegenhouden;
• kunnen zowel indoor als outdoor gelegen zijn;
• kennen 180 graden aan schietrichtingen. Er zijn
meerdere schietpunten waar vanaf geschoten wordt
op een diversiteit aan doelen die stil staan maar ook
kunnen bewegen, en die zich op verschillende
afstanden bevinden.

6. Tijdelijke locaties of evenementen
De vierde categorie van locaties die de NABV keurt geeft,
zijn locaties waar (eenmalige) evenementen worden georganiseerd en/of pop-up locaties. Wanneer een locatie voor een
korte periode beschikbaar is en er toestemming is verleend
door de gemeente (vergunning) om een sportevenement te
organiseren, kan de NABV een locatie voor korte duur
certificeren. Voorbeelden hiervan zijn (oude) gevangenissen,
evenementenlocaties en beursgebouwen (voor demonstraties).

Tijdelijke of eenmalige airsoftlocaties:
• kennen dezelfde veiligheidseisen als permanente
airsoftlocaties;
• worden gecertificeerd op basis van een afgegeven
evenementenvergunning.

Belangrijk hierbij op te merken is dat de airsoftsport niet
mag worden beoefend op voor publiek toegankelijke
plaatsen tenzij de korpschef van de politie hiervoor
toestemming heeft verleend (RWM, art. 17c).
7. Bijzonderheden
7.1 Milieueisen schietbanen gelden niet
Airsoftlocaties zijn niet gelijk aan schietbanen (paragraaf 3.9.3,
besluit activiteiten leefomgeving). Airsoft apparaten zijn niet
gelijk aan vuurwapens, maar maken gebruik van gas-, lucht of
veerdruk. De Raad van State adviseert hierover het volgende:
“het exploiteren van een schietbaan waar met vuurwapens
wordt geschoten, is een milieubelastende activiteit waarvoor
de hoofdstukken 2 tot en met 5 gelden. Door vermelding van
vuurwapens in de aanwijzing als milieubelastende activiteit
wordt duidelijk gemaakt dat bijvoorbeeld locaties voor
paintball hier niet onder vallen.”9

8 ‘Normen en richtlijnen voor handboogsportaccommodaties’ van de Nederlandse Handboog Bond
9 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60495.html
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Hieruit mag worden opgemaakt dat ook voor airsoftsportaccommodaties deze milieueisen niet gelden, aangezien
airsoftapparaten geen vuurwapens zijn maar een vergelijk
bare werking hebben als paintball apparaten.
Op schietbanen mag overigens wel airsoftsport worden
beoefend.
7.2 Geen vrijgezellenuitjes en konijnenpakken
Waar bij veel paintball-bedrijven het gebruikelijk is om jacht
te maken op een vrijgezel die in een konijnenpak is gehesen,
is dit binnen de airsoftsport niet toegestaan. Toch gebeurt
dit bij bedrijven die louter gebruik maken van categorie 4
airsoftapparaten.
Deze apparaten vallen buiten het wettelijk verbod. De politie
(afdeling korpscheftaken) geeft paintball bedrijven toestemming om deze apparaten commercieel ter beschikking te
stellen.
Deze bedrijven beoefenen geen sport, maar louter recreatie,
en worden door de NABV niet gecertificeerd. Het is leden van
de NABV dan ook niet toegestaan op deze locaties de sport
te beoefenen met airsoftapparaten categorie 1.
Hoewel dit soort bedrijven hun activiteit adverteert als
airsoft, zijn er belangrijke verschillen tussen de airsoftsport
die binnen de NABV wordt beoefend en de louter commerciële,
en puur recreatieve activiteit die bij paintball bedrijven als
airsoft wordt verkocht.
De ervaring is dat de veiligheidseisen van de NABV strenger
zijn dan die bij de niet-erkende locaties worden toegepast.

Het certificeren van een accommodatie gebeurt in twee fases.
De exploitant/beheerder voert eerst een interne audit uit om
na te gaan of alle vereiste documenten aanwezig zijn (vergunningen, EHBO-certificaten etc.) en maatregelen zijn getroffen
om te voldoen aan de accommodatierichtlijnen van de NABV.
Op het verenigingsbureau van de NABV wordt een vergunningencheck uitgevoerd waarna (vrijwillige) functionarissen
een externe audit uitvoeren op locatie.
Zodra een locatie is goedgekeurd, geeft de NABV het
predicaat ‘erkende airsoftlocatie’ uit. Erkende locaties zijn
herkenbaar aan een door de NABV uitgegeven bord en een
vermelding op de website van de NABV.
9. Milieu-impact airsoftsport
De BB’s waarmee spelers in Nederland schieten, zijn verplicht
biologisch afbreekbaar volgens ISO richtlijn 14855-1.
Van BB’s die hieraan voldoen is door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord gecorrespondeerd
met een leverancier van BB’s. De RUD stelde vast dat uit de
samenstelling op basis van het veiligheidsinformatieblad blijkt
dat die BB’s uit melkzuur bestaan en daarom veilig zijn vanuit
milieu hygiënisch oogpunt. “Ze vormen geen milieurisico,”
aldus de RUD10.

“Voor de introductie van airsoft in
Nederland bestond geen vergelijk
bare activiteit, waardoor de sport
uniek is in zijn soort”
Mulier Instituut

8. Auditprotocol airsoftaccommodaties
Omdat alle activiteiten met betrekking tot airsoftbeoefening
wettelijk gezien vallen onder de verantwoordelijkheid van de
NABV, certificeert de NABV sinds 2013 alle terreinen waarop
leden en introducés de airsoftsport kunnen beoefenen.
De belangrijkste doelstelling die de NABV hierbij nastreeft
is het minimaliseren van risico’s voor beoefenaren van de
airsoftsport en andere belangrijke stakeholders, onder wie
omwonenden.
De NABV bezoekt alle airsoftlocaties voordat ze in gebruik
worden genomen. Daarna inspecteert de organisatie de
locaties – aangekondigd en onaangekondigd. De afgelopen
jaren is gebleken dat exploitanten en beheerders van airsoft-accommodaties naar hetzelfde niveau van veiligheid
streven als de NABV.

10 Kopie correspondentie in bezit NABV.
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THEMA 3: AIRSOFTBEOEFENAARS: DE SPORTERS
De sporters ervaren airsoft als een teamsport, vermakelijk, tactisch uitdagend, goed voor de gezondheid
en gezellig. Het zijn voornamelijk jongvolwassen gamers die geregeld een Verklaring omtrent Gedrag
moeten overleggen om de sport te mogen blijven beoefenen.

1. Inleiding
Voor elke sportbond is het belangrijk om te weten wie haar
achterban is en wat ze wil; dat geldt misschien nog wel meer
voor een organisatie die met honderden leden per maand
groeit. Om te weten wie haar leden zijn, wat ze zoeken én
vinden in de airsoftsport heeft de NABV in 2016 marktonderzoeksbureau DUO verschillende onderzoeken laten uitvoeren.
Eind 2018 is het Mulier Instituut gevraagd om opnieuw leden
en voormalige leden te enquêteren.
In dit thema wordt eerst kort ingegaan op de wetgeving die
voor alle airsoftbeoefenaars van belang is, waarna informatie
volgt over die sporters. Op basis van uitgevoerde ledenonderzoeken heeft de NABV een goed beeld van de airsoftbeoefenaars in Nederland. Voor die airsofters geldt misschien wel
hetzelfde als voor airsoftapparaten: ze zien er gevaarlijker uit
dan ze zijn.
2. Wetgeving
2.1 Vrijstelling voor leden
Leden van de NABV hebben vrijstelling voor het verbod op
het voorhanden hebben, overdragen en vervoeren van
airsoftapparaten. Die apparaten staan in de wapenwet
vermeld als categorie 1, sub 7 omdat ze voor afdreiging
geschikt worden geacht. Het onderscheid tussen een vuur
wapen en een airsoftapparaat is immers aan de buitenkant
dermate klein dat het bezit verboden is.
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“Van het verbod […] wordt vrijstelling
verleend […] voor de beoefening van
de airsoftsport in verenigingsverband
aan personen die […] door middel van
een bewijs van lidmaatschap kunnen
aantonen lid te zijn van een door de
Minister erkende airsoftvereniging.”
Regeling Wapen en munitie (art. 17a)
Een voorwaarde voor de vrijstelling om een airsoftapparaat
te mogen bezitten, is dat de sport in verenigingsverband
beoefend wordt. Dit betekent dat wanneer sporters hun
airsoftapparaten bij zich hebben, ze van of naar een airsoft
evenement of -wedstrijd gaan. In de wet is ook geregeld dat
sporters hun apparaten naar een wapenhandelaar mogen
vervoeren voor onderhoud of naar een erkende schietsport
accommodatie. De reisbewegingen zijn daarmee door de
wetgever beperkt.
Een tweede voorwaarde is dat altijd een bewijs van lidmaatschap van de NABV overlegd moet kunnen worden. Dit bewijs
van lidmaatschap wordt enkel afgegeven aan personen van 18
jaar en ouder die voldoen aan de voorwaarden voor het
lidmaatschap van de NABV.

“Het is opmerkelijk dat airsoft één
van de weinige sporten is die
massaal jongvolwassen mannelijke
gamers weet te bereiken.”
Mulier Instituut
Om als lid te worden toegelaten tot de NABV is een Verklaring
Omtrent Gedrag met profiel schietsport vereist. Op deze wijze
bepaalt de overheid voor een belangrijk deel wie in aanmerking
komt voor het lidmaatschap van de NABV.
Iedere drie jaar moeten leden van de NABV opnieuw een VOG
overleggen om hun lidmaatschap te mogen continueren.
2.2 Vrijstelling voor introducés
Introducés van leden van de NABV zijn vrijgesteld om op een
wedstrijdlocatie een airsoftapparaat voor handen te hebben.
Het is introducés niet toegestaan om een apparaat te
vervoeren of over te dragen aan een derde.
Introducés zijn altijd gekoppeld aan een lid van de NABV,
waarbij het lid volledig verantwoordelijk wordt geacht voor
het naleven van wetgeving en regelgeving van de NABV.
Bij ongewenst of onsportief gedrag door een introducé zal
derhalve het lid tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd
kunnen krijgen.
Niet-leden kunnen 6 keer per jaar bij een training of wedstrijd
worden aangemeld als introducé. De NABV is wettelijk
verplicht een register bij te houden.
2.3 Vrijstelling voor buitenlandse sporters
Voor sporters die niet in Nederland wonen en in Nederland
willen deelnemen aan wedstrijden of evenementen, is in de
Regeling Wapens en Munitie opgenomen (RWM, artikel 17e)
dat ze een uitnodiging of verklaring nodig hebben van de
airsoftvereniging dat ze in Nederland de airsoftsport gaan
beoefenen. Deze zogenaamde ‘exemption’ wordt door de
NABV verstrekt en stelt in het buitenland wonende sporters
in staat om airsoftapparaten mee te nemen.

3. Airsoftbeoefenaars
Het meest recente ledenonderzoek van de NABV uit 2018
bevestigde het beeld dat uit eerdere ledenonderzoeken naar
voren kwam: de leden van de NABV zijn overwegend jongvolwassen gamers. Ze beschouwen airsoft als een teamsport die
gezond is en fysiek uitdagend, die goed is voor hun sociale
contacten en waardoor ze beter leren samenwerken.
3.1 Achtergrondkenmerken
Alleen volwassenen kunnen lid worden van de NABV. De
NABV heeft dan ook geen jeugdafdeling. Het jongste lid is
daarmee – vanzelfsprekend – 18 jaar oud; het oudste lid van
de NABV is 90 jaar oud. Ongeveer tweederde van de leden is
tussen de 18 en 35 jaar oud en een derde is 36 jaar of ouder.
De meeste leden van de NABV hebben een middelbaar
opleidingsniveau (57%), zijn werkzaam in loondienst (69%),
wonen samen (25% zonder kinderen en 27% met kinderen) en
hebben een beneden modaal inkomen (41%). Daarnaast blijkt
een meerderheid van de leden op regelmatige basis te gamen.
Een kwart van de leden (26%) geeft aan dagelijks een spel op
een computer, spelcomputer, tablet of smartphone te spelen.
Een vijfde van de leden (22%) doet dit meerdere keren per
week en 14 procent één of enkele keren per week.
Uit ledenonderzoek uit 2016 kwam naar voren dat 16% van de
leden van de NABV werkzaam is in de ICT en 10% van de
leden werkt bij de politie, bij defensie of in de beveiliging.
3.2 Teamsport
Uit het ledenonderzoek dat het Mulier Instituut uitvoerde
komt naar voren dat 80% van de airsoftbeoefenaars de sport
beschouwt als een teamsport. Veel spelers verenigen zich dan
ook in teams of squads, die veel overeenkomsten vertonen
met informele verenigingen.
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De jongste groep leden (18-26 jaar) geeft vaker aan interesse
te hebben in een lidmaatschap bij een airsoftvereniging dan
ouderen. Leden die minder dan één jaar lid zijn bij de NABV
zijn vaker geïnteresseerd in een lidmaatschap bij een airsoftvereniging of airsoftteam dan leden die langer lid zijn.
Naarmate leden langer lid zijn, zijn zij vaker lid van een
airsoftteam.
De NABV stimuleert de ontwikkeling van lokale airsoftteams
omdat op deze wijze spelers de sport en haar normen en
waarden leren van peers. Tegelijkertijd stelt de sportbond vast
dat het gebrek aan airsoftaccommodaties een belangrijke
beperking vormt in het stimuleren van deze ontwikkeling.
3.3 Attitude t.o.v. airsoftsport
Het merendeel van de airsoftbeoefenaars ervaart airsoft als
een teamsport (80%), vermakelijk (78%), tactisch uitdagend
(77%), goed voor de gezondheid (77%) en gezellig (73%).
Volgens leden van de NABV zien anderen de sport voornamelijk
als het naspelen van oorlog (74%), militaristisch (65%) en
gewelddadig (63%). Dit betekent dat de positieve aspecten
van de sport, die leden zelf overwegend aan airsoft toeschrijven, volgens de leden door buitenstaanders veel minder aan
airsoft worden toegeschreven.

“Airsoftspelers geven aan dat het
merendeel van de Nederlanders niet
weet wat airsoft is of een verkeerd
beeld van de sport heeft.”
Mulier Instituut
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3.4 Speerpunten beleid NABV voor sporters
Op basis van de ledenonderzoeken zijn twee belangrijke
beleidspijlers geformuleerd: leden van de NABV geven aan
dat ze de sport zoals die nu is, (te) duur vinden en dat er te
weinig locaties zijn om die sport te beoefenen.
De airsoftsport is op dit moment noodgedwongen eventbased; er zijn betrekkelijk weinig locaties waar individuele
spelers, teams en verenigingen structureel terecht kunnen om
te oefenen en te trainen. De locaties waar dit wel mogelijk is,
worden commercieel geëxploiteerd. Mede hierdoor zijn de
kosten die gepaard gaan met het beoefenen van de sport relatief hoog.
De NABV streeft ernaar om samen met haar leden de
komende beleidsperiode meerdere airsoftlocaties te ontwikkelen die draaien op een non-profit/verenigingsmodel.

OVER DE NABV
De vereniging die oorspronkelijk was opgericht om airsoft in Nederland mogelijk te maken, is met bijna
20.000 leden uitgegroeid tot een middelgrote sportbond. De NABV is een door de Minister erkende
aisoftvereniging. met als doel om de sport te (doen) organiseren.

1. NABV: vereniging van airsoftbeoefenaars
De NABV is opgericht in 2005 met als doelstelling de
belangen van een groeiende groep sporters te behartigen
die hun sport niet in Nederland konden beoefenen, maar
daarvoor naar buurlanden moesten reizen. Het doorzettingsvermogen van die pioniers werd gehonoreerd met een
wetswijziging begin 2013.
Met die wetswijziging veranderde de opdracht en het doel
van de vereniging NABV drastisch: het (doen) beoefenen van
de airsoftsport in al haar verschijningsvormen.
2. Leden en ledengroei
Vanaf 2013 kunnen leden zich aanmelden bij de NABV indien
ze beschikken over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag
met profiel schietsport.

De groei van de NABV verloopt lineair; gemiddeld komen er
netto 3.000 tot 3.500 leden per jaar bij. In 2016, 2017 en 2018
melden zich respectievelijk 4519, 4541, 4950 nieuwe leden aan.
Het aantal leden dat zich afmeldt, schommelt tussen de
12-18%.
3. Organisatie
De NABV is de vereniging als rechtsvorm. Alle leden zijn
direct lid. De organisatie kent geen getrapte structuur zoals
in sommige andere sportbonden gebruikelijk is, waar niet de
leden maar verenigingen lid zijn.
De leden kiezen om de 3 jaar een nieuwe ledenraad die
fungeert als Algemene Ledenvergadering. De ledenraad
heeft een controlerende en wetgevende taak, in de zin dat ze
reglementen kan goedkeuren. In die Ledenraad hebben 13
mensen plaats. Het bestuur van de NABV bestaat uit 5 leden.
De voorbereiding en uitvoering van het beleid is in handen
van het verenigingsbureau van de NABV waar 10 mensen
werkzaam zijn en dat daarvoor samenwerkt met een netwerk
aan landelijke en lokale vrijwilligers.

Tabel: Ledengroei NABV 2013-2018

4. Samenwerking
De NABV streeft ernaar de airsoftsport een vaste plek te
geven in het Nederlandse sportlandschap. Dat maakt dat
de NABV samenwerking zoekt met koepelorganisaties en
gemeentes waar veel leden van de NABV wonen en die
de sport willen helpen ontwikkelen. Voor opleidingen van
officials en bestuurlijk kader neemt de NABV bijvoorbeeld
(deel)opleidingen af van NOC*NSF.
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5. Tuchtspraak
De NABV werkt onder leiding van Prof. Mr. Marjan Olfers aan
een aanpassing van haar statuten die het mogelijk maakt om
lid te worden van het Instituut Sport Rechtspraak.
Doordat in principe voor alle airsoftsport-evenementen geldt
dat ze worden georganiseerd in verenigingsverband, gelden
altijd de regels die de NABV hiervoor heeft opgesteld voor
zowel sporters als sportaanbieders.
Bij overtredingen van de reglementen van de NABV geldt
verenigingsrechtspraak (tuchtrecht). De zwaarste sanctie die
de NABV kan opleggen is royement, hetgeen tot gevolg heeft
dat een sporter niet langer beschikt over de vrijstelling om
een airsoftapparaat voorhanden te mogen hebben en niet
langer welkom is op airsoftsport-evenementen van de NABV.
Indien de geconstateerde overtredingen daartoe aanleiding
geven, zal de NABV hiervan altijd aangifte doen bij de politie.
6. Sportakkoord
De airsoftsportbond NABV onderschrijft de ambities van het
Nationale Sportakkoord en ondersteunt leden die lokaal een
rol willen spelen bij Lokale Sportakkoorden.
6.1 Inclusief sporten & bewegen
“De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele,
goede en duurzame sportinfrastructuur.” Dit kan bereikt
worden door: “Het beperken van de exclusiviteit van sportaccommodaties en het komen tot open sportaccommodaties met
een breder en intensiever gebruik met behoud van kwaliteit.
Hierbij stellen de sportbonden in Nederland zich flexibel en
actief op om beschikbare voorzieningen door zo veel mogelijk
mensen en partijen te laten gebruiken.” (bron: Nationaal
Sportakkoord).
In deze ambitie staat het wegnemen van belemmeringen om
te sporten centraal. In het sportakkoord wordt gesproken van
financiële toegankelijkheid, fysieke toegankelijkheid en
sociale toegankelijkheid.

“Airsoft is een laagdrempelige sport,
die in vergelijking tot andere sporten
relatief weinig training en/of ervaring
vergt voordat een wedstrijd kan worden
gespeeld. Daarnaast kan airsoft door
spelers van verschillende niveaus
gespeeld worden […]”

zijn om jongeren en jongvolwassenen te verleiden tot een
meer actieve leefstijl.
Door de beoogde verruiming van de leeftijdsgrenzen van het
Jeugdfonds Sport en Cultuur van 4-18 naar 2-23, kunnen leden
van de NABV ook gebruik gaan maken van de mogelijkheden
die dit fonds biedt.
6.2 Duurzame sportinfrastructuur
“De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele,
goede en duurzame sportinfrastructuur.” Dit kan bereikt worden
door: “Het beperken van de exclusiviteit van sportaccommodaties
en het komen tot open sportaccommodaties met een breder en
intensiever gebruik met behoud van kwaliteit. Hierbij stellen de
sportbonden in Nederland zich flexibel en actief op om beschikbare voorzieningen door zo veel mogelijk mensen en partijen te
laten gebruiken.” (bron: sportakkoord).
De NABV ambieert dat het aantal accommodaties waar de
airsoftsport al beoefend kan worden (o.a. schietsportcentra,
handboogverenigingen), wordt opengesteld voor de sport.
Daarnaast zullen wedstrijdlocaties moeten worden ontwikkeld, waarbij meerdere economische activiteiten ontplooid
zouden kunnen worden, gericht op de doelgroep jongvolwassenen. Te denken valt hierbij aan een combinatie met
e-sports, bootcamp, fitness, urban sports en drone-vliegen.
6.3 Vitale sport- en beweegaanbieders
“De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen
toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische
basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier
kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.” (Bron: Sportakkoord)” (Bron: Sportakkoord)
Binnen de NABV zijn commerciële en niet-commerciële
sportaanbieders actief. Diverse commerciële sportaanbieders
bieden abonnementen aan spelers aan; niet-commerciële
partijen organiseren zich steeds meer als vereniging
(trainingen) of als stichting (aanbod van events).
Veel jonge, nieuwe leden willen airsoft beoefenen in teams,
maar weten de weg tot die teams niet of nauwelijks te vinden,
aldus Mulier Instituut. De NABV zet daarom in op de ontwikkeling van airsoftteams als (informele) verenigingen.
Teams die samenwerking in een stichting of verenigings
structuur kunnen niet alleen nieuwe leden makkelijker laten
instromen in de airsoftsport, maar ook een goede partner
vormen van een exploitant van een airsoft-sportaccommo
datie.

Mulier Instituut

De airsoftsport is uitermate geschikt om jongvolwassenen
met elkaar in contact te brengen. Doordat veel leden in het
profiel gamer passen, zou de sport uitermate geschikt kunnen
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De NABV biedt kaderopleidingen (technische en bestuurlijk)
aan om sportaanbieders binnen de airsoftsport te ondersteunen en te ontwikkelen.

6.4 Positieve sportcultuur
“De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos
gesport kan worden.” (bron: sportakkoord)
Binnen airsoft is winst meestal ondergeschikt aan de belangrijke waarden van sportiviteit en plezier. Toch is ook de NABV
beducht voor excessen. Daarom streeft de sportorganisatie
naar aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak.
6.5 Vaardig in bewegen

“De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen
te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de
motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren
naar boven toe om te buigen.”
Airsoft mag pas beoefend worden vanaf 18 jaar. Op veel
airsoftlocaties zijn echter ondernemers actief die sport- en
spelaanbod voor kinderen hebben. Van lasergamen tot
kinderairsoft (met speelgoed) tot nerf-battles tot archeryattack.
Hoewel de doelstelling van dit deelakkoord zich beperkt tot
18-jarigen, ziet de NABV mogelijkheden om juist de leeftijdscohort daarboven een uitdaging te blijven bieden.
7. Subsidies en airsoft
Voor het stimuleren van sport en bewegen stellen overheden
van verschillende niveau subsidies beschikbaar.

8. Contactgegevens
De NABV is gevestigd in het Nationaal Airsoft Centrum in
Geldermalsen. De medewerkers van de NABV werken vanuit
deze kantoor- en vergaderlocatie. Het is tevens een trainings
locatie voor airsoftbeoefenaars die kosteloos gebruik kunnen
maken van de faciliteiten die de NABV biedt.
Bezoekadres:
Tielerweg 9
4191 NE
Geldermalsen
www.nabv.nl
Indien u naar aanleiding van dit handboek aanvullende vragen
heeft over de airsoftsport, over airsoftaccommodaties of over
de beoefenaars van de sport, neem dan contact op met een
van de volgende medewerkers:
Beleid NABV
Bas Mooren, Nationaal Coördinator
06-44268391 – b.mooren@nabv.nl
Airsoft accommodaties (audits)
Stephan Tan, Stimulering Airsoft
06-19005556 – s.tan@nabv.nl
Directie NABV (algemeen)
Gerard Timmers, directeur
06-19017957 - g.timmers@nabv.nl

7.1 Gemeentes
Elke airsoftvereniging en, of -stichting kan subsidie aanvragen
bij de gemeente waarin zij gevestigd is. Vaak voor een
accommodatie, soms voor andersoortige ondersteuning.
Een belangrijk en bekend knelpunt is dat veel gemeentes in
hun verordeningen hebben opgenomen dat niet alle sportverenigingen voor subsidies in aanmerking komen, maar enkel
verenigingen die (indirect) zijn aangesloten bij NOC*NSF.
De NABV is niet aangesloten bij NOC*NSF. Indien een
airsoftvereniging of –stichting niet in aanmerking komt voor
subsidies vanwege deze regeling, zal de NABV die vereniging
juridisch ondersteunen.
7.2 Provincies
Verschillende provincies kennen regelingen om sport te
stimuleren. Meestal gaat het dan om topsport of groot
schalige evenementen.
7.3 Landelijk
Voor 2019 is 87 miljoen beschikbaar om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf
en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren.
Hiervoor komen enkel amateursportverenigingen en
-stichtingen in aanmerking waardoor informeel georganiseerde
airsoftteams (zonder rechtspersoonlijkheid) hiervan geen
gebruik kunnen maken.
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