ONGEWENSTE KLEDING
Reënactment (skirmen) en kleding
De discipline reënactment of skirmen laat zich best omschrijven als militaire simulatiesport. Binnen
deze militaire simulatiesport wordt gebruik gemaakt van een spelthema rondom een militaire
gebeurtenis (zie Huishoudelijk Reglement, art. 2.5).
De beoefening van een militaire simulatiesport gebeurt in kleding die daarvoor passend is.
Feestelijke uitdossingen (konijnenpak, paashaas, kerstman, zombies, etc) of thematische skirms
(carnaval, halloween etc.) passen niet binnen een militaire simulatiesport en zijn daarom niet
toegestaan binnen de regelgeving van de NABV en voldoen niet aan de wettelijke eisen van de
ministeriële ontheffing.
De ministeriële ontheffing is gegeven op basis van het beoefenen van een sport. Deze basis is te
vinden in de Wet Wapens en Munitie:
Artikel 4
1.
Onze Minister kan van bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften of verboden vrijstelling of, op daartoe
strekkend verzoek, ontheffing verlenen voor daarbij te omschrijven wapens of munitie, behorend tot een van de
volgende groepen:
e. toestellen en voorwerpen voor beroeps-, hulpverlenings-, trainings- en sportdoeleinden;

Reëanactment/skirms is een militaire simulatie sport waarbij het dragen van carnavalskostuums niets
te maken heeft met het beoefenen van een sport en niet bijdraagt aan een serieus karakter. De basis
hiervoor is te vinden in de Circulaire Wapen en Munitie:
Artikel 2.91. Regels ten aanzien van de airsoftsportvereniging
4. De vereniging dient haar leden de faciliteiten te bieden om de airsoftsport serieus te beoefenen. Hiertoe kan de
vereniging wedstrijden/evenementen en overige relevante bijeenkomsten te organiseren.

Een koppeling maken naar bijzondere feestdagen kan desgewenst gemaakt worden via attributen, de
inrichting van het speelveld en eventuele verhaallijnen. Te denken valt hierbij aan carnavalswagens of
een kerstlandschap. Dit gebeurt ook in andere sportdisciplines. Bij IAPS worden diverse attributen
gebruikt om stages een bepaald thema te geven of om de deelnemers een bepaald ‘handicap’ mee te
geven.
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Ongewenste kleding

