PERSVERKLARING
In een uitzending van RTL Nieuws op 18 augustus 2019 komt ter sprake dat twee verdachten, die zijn
opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag, als introducé hebben deelgenomen
aan een airsoft evenement.
De NABV heeft met afschuw kennisgenomen van het feit dat de terreurverdachten hebben
uitgelaten dat zij airsoft beoefenden om te trainen voor hun beoogde doel. De NABV prijst het
optreden van de politie die deze personen op het spoor zijn gekomen en hebben gearresteerd.
De NABV is op de hoogte van uitlatingen van de terreurverdachten over het gebruik van airsoft als
mogelijke voorbereiding op terrorisme. De NABV is van mening dat het beoefenen van de
airsoftsport geen voorbereiding biedt tot de omgang met echte vuurwapens. Het is in beginsel
onmogelijk levensbedreigend letsel toe te brengen door het schieten met een airsoftapparaat. Alleen
het uiterlijk van airsoftapparaten (airsoftwapens) heeft enige gelijkenis met vuurwapens en daarom
kent de airsoftsport een streng wettelijk kader.
•
•
•
•

Nederland heeft de strengste regelgeving binnen de EU als het gaat om het bezit, vervoer en
gebruik van airsoftapparaten. Daar bovenop hanteert de NABV een beleid dat strikter is dan
het wettelijk kader.
Alle leden van onze bond zijn verplicht over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te
beschikken. Het screeningsprofiel dat hiervoor wordt aangehouden kent een terugkijktermijn
van acht jaar en is inhoudelijk gelijk aan de vereisten van de vuurwapenschietsport.
Deelname aan onze airsoft activiteiten is in Nederland niet anoniem mogelijk, ook niet door
introducés.
Religieuze en/of politieke uitingen zijn binnen de sport verboden.

Dat de opgepakte personen hun eigen deelname (als introducé) aan een airsoft evenement
beschouwen als voorbereiding op het plegen van een aanslag moet worden gezien als een
persoonlijke beleving die volledig bezijden de werkelijkheid ligt.
Airsoft is een tactische sport met uitvoerige regels, gedragscodes en zeer strenge etiquette: verbaal
en/of fysiek geweld is verboden, evenals alle religieuze en/of politieke uitingen met inbegrip van
symbolen hiervan (bijvoorbeeld op kleding). Alle handelingen en uitingen, zowel verbaal en nonverbaal die verband houden met politiek en/of religie worden strikt geweerd.
Airsoft is een groeiende, boeiende en leuke sport, mede omdat beoefenaars van de airsoftsport zich
houden aan het wettelijk kader, onze strenge gedragscodes en strikte reglementen.
Echte airsoft sporters respecteren elkaar, spelen met passie en compassie en genieten van elk airsoft
evenement, ongeacht win of verlies. Meedoen is belangrijker dan winnen. Deze attitude laat zich
niet verenigen met de verschrikkelijke intenties van deze verdachten en hun kwade motieven.
Voor nadere info kan contact opgenomen worden met:
Dhr. Gerard Timmers , Directeur NABV Verenigingsbureau
06 – 19 01 79 57 , g.timmers@nabv.nl
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