Toelichting op Veiligheidsreglement 19.03.2020
Replica's van 40mm Launchers en Shells
De diverse airsoft replica's van de 40mm launchers en hun munitie zijn toegestaan mits deze
6mm (bio afbreekbaar) kunststof balletjes verschieten en binnen de joule limieten vallen.
Terreinen kunnen nadere regels stellen over het toestaan en de inzetbaarheid ervan. Shells die
serieel uit één loop meer dan 20 balletjes verschieten, zonder de mogelijkheid het schieten te
onderbreken, zijn niet toegestaan op skirms.

Naar aanleiding van diverse vragen van NABV leden over de status van launchers en de daarbij horende
shells het volgende:
De NABV heeft hierbij zelfstandig een oordeel gevormd alsmede extern informatie ingewonnen bij een
onafhankelijk en deskundige partij. Ook heeft een (voormalig) lid informatie/zienswijzen ingewonnen
vanuit de politie en aan de NABV ter beschikking gesteld. De diverse conclusies kwamen in
voornoemde gevallen overeen met elkaar.
De 'scherpe' 40mm launchers zoals de m79 en m203 maar ook de M32 MGL zijn vuurwapens in de zin
van artikel 1 lid 3 Wet wapens en munitie. Immers deze verschieten een projectiel door middel van een
scheikundige ontploffing door een loop. Deze vuurwapens kunnen gebruik maken van diverse soorten
munitie in de vorm van eenheidspatronen.

Airsoft launchers
NABV leden hebben krachtens artikel 17a van de Regeling wapens en munitie een vrijstelling voor het
(o.a.) voorhanden hebben van lucht-, gas-, en veerdrukwapens die een sprekende gelijkenis vertonen
met vuurwapens met een maximale schotkracht van 3,5 joule. Voor wat betreft de diverse airsoft
varianten van de launchers is helder dat deze in beginsel onder de vrijstelling vallen omdat het lucht-,
gas- of veerdrukwapens zijn die een sprekende gelijkenis vertonen met een vuurwapen en een
schotkracht hebben van minder dan 3,5 joule.

Airsoft shells
Voor wat betreft de (replica) shells voor de diverse launchers geldt het volgende:
Deze zijn kennelijk bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met een zogenaamde launcher die de
trekker/het afvuurmechanisme bevat. Het zijn voor wat betreft de afmetingen en het uiterlijk doorgaans
zeer globale replica's van een 'scherpe' 40mm eenheidspatroon. Verder werken de airsoft varianten
uiteraard op een samengeperst gas. Voor wat het uiterlijk betreft wijken de airsoft varianten doorgaans
af van de scherpe patronen doordat er een aantal loopjes in zitten waar de 6mm BB's in gaan. Zij
vertonen in ieder geval voor wat betreft hun uiterlijk geen sprekende gelijkenis met een voor ontploffing
bestemd voorwerp zoals een handgranaat of landmijn. Het stelsel van de Wet wapens en munitie kent
overigens geen verbod op voorwerpen die een sprekende gelijkenis voor wat betreft vorm en afmetingen
vertonen met munitie. Om te zijn toegelaten moeten de shells 6mm (bio) BB's verschieten, andere
projectielen zijn niet toegestaan.
Er zijn varianten op de markt die serieel grote hoeveelheden 6mm BBs verschieten uit de loop van de
shell zonder dat (eenmaal geactiveerd) het schieten onderbroken kan worden. Doordat het schieten niet

door de gebruiker onderbroken kan worden heeft dit een gevaarzettend karakter en zijn deze varianten
op skirms niet toegestaan. Op dit moment stelt de NABV als norm maximaal 20 BB's per loop van de
shell.
De diverse terreinen en evenementen kunnen zoals altijd verdere normen stellen ten aanzien van het
gebruik tijdens evenementen. Hierbij kan gedacht worden aan het überhaupt toestaan op het veld tot
regels ten aanzien van hoeveel shells een speler bij zich mag hebben of hoe deze gebruikt mogen
worden.
De Joule meting bij 40 mm shells is, vanwege de spreiding van de BB’s, met de meeste joulemeters
niet goed uit te voeren maar bovendien is het materieel geconstateerde energie niveau (substantieel)
lager dan airsoft apparaten uit de full auto klasse. Daarom zullen deze voorlopig vrijgesteld worden van
de verplichte meting.
Bij twijfel kan een organisator altijd besluiten om een desbetreffende shell te weigeren.
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