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Artikel 1 – Inleiding
1. In dit reglement zijn de algemene regels vastgesteld voor de leden van de Nederlandse Airsoft Belangen
Vereniging.
2. Dit reglement geldt voor alle disciplines van de airsoftsport.

Artikel 2 - Algemene Definities
1. Airsoftsport: sportactiviteit die recreatief of in competitieverband wordt beoefend, verdeeld in verschillende
disciplines waarbij de beoefenaars gebruik maken van airsoftapparaten, die kleine biologisch afbreekbare
balletjes afschieten van zes millimeter middels lucht, gas of veerdruk.
2. Airsoftapparaat: voorwerp dat een sprekende gelijkenis vertoont met (vuur)wapens en kleine biologisch
afbreekbare balletjes afschiet van zes millimeter met een maximale schotkracht van 3,5 joule.
3. BB: Projectiel in de vorm van een biologisch afbreekbaar balletje met een diameter van zes millimeter en tussen
de 0,20 en 0,90 gram weegt.
4. Joule/FPS (feet per second): gemeten mondingssnelheid van het projectiel (BB) te meten aan het einde van de
loop.
5. Reënactment: sportdiscipline die beoefend wordt in teamverband met tenminste twee teams waarbij het
spelthema gebaseerd is op een veelal militaire (historische) gebeurtenis.
6. Team tegen team: sportdiscipline waarbij, in competitieverband, teams tegen elkaar uitkomen.
7. Parcoursschieten: sportdiscipline die beoefend wordt als individu of in teamverband waarbij snel en accuraat
een vooraf bepaald parcours wordt afgelegd.
8. Kaart schieten: individuele sportdiscipline waarbij geschoten wordt op kaart.
9. Verzamelaar(s): een natuurlijk of rechtspersoon die zich bezig houd(en) met het verzamelen van
Airsoftapparaten. Verzamelaars moeten naast verzamelen ook op andere manieren actief zijn met de
airsoftsport.
10. Airsoftsport evenement: Wedstrijd, evenement, bijeenkomst, beurs of een van de airsoftsport disciplines
waarbij gebruik wordt gemaakt van een of meerdere airsoftapparaten.
11. Safety Zone:
a. Afgebakende plaats waarbinnen het niet is toegestaan airsoftapparaten te gebruiken.
b. Ruimte waarin het mogelijk is een airsoftapparaat te (p)repareren en bij de daarvoor aangewezen plaats,
getest kan worden.
c. Het is niet toegestaan een magazijn in het apparaat te hebben bij betreden van de Safety Zone.
d. Er mag géén BB meer in de loop zitten (dit kan gecontroleerd worden door zonder magazijn ‘droog’ in een
veilige richting te schieten) en het airsoftapparaat moet middels een veiligheidspal op ‘safe’ gezet te
worden. Indien het airsoftapparaat geen veiligheidspal heeft of op andere wijze de veiligheid niet
gewaarborgd kan worden moet een zichtbaar veilige loopafsluiting (bijvoorbeeld rode mondingsstop)
geplaats zijn.
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Artikel 3 – Disciplines
1. Reënactment: sportdiscipline die beoefend wordt in teamverband met tenminste twee teams waarbij het
spelthema gebaseerd is op een veelal militaire (historische) gebeurtenis.
2. Kaartschieten: individuele sportdiscipline waarbij op kaarten geschoten wordt.
3. Parcoursschieten: sportdiscipline die beoefend wordt als individu of in teamverband waarbij snel en accuraat
een vooraf bepaald parcours wordt afgelegd.
4. Team versus team: sportdiscipline waarbij, in competitieverband, teams tegen elkaar uitkomen.

Artikel 4 – FPS limieten (Joule)
1. Een airsoftapparaat heeft een maximum schotkracht van 3,5 Joule (613,63 FPS gemeten met een BB van 0,20
gram).
2. Iedere discipline omvat maximum schotkracht limieten. Zie hiervoor het specifieke reglement van de discipline,
tenzij de organisator een lagere schotkracht heeft bepaald.
3. Een FPS meting geschied door het afschieten van één (1) projectiel door de meetinstallatie (FPS meter). Er
kunnen meerdere metingen plaatsvinden om een gemiddelde mondingssnelheid te bepalen.
4. Het is niet toegestaan om middels gebruik van de ‘HOPUP’ de FPS te beïnvloeden om door een FPS meting
heen te komen. Een correct FPS meting, die voorafgaand aan een evenement wordt gehouden, dient dus te
gebeuren met geheel losgedraaide- of afgestelde ‘HOPUP’.

Artikel 5 – Benodigde uitrusting
1. Voor het beoefenen van de airsoftsport dient de sportbeoefenaar minimaal te beschikken over een
veiligheidsbril volgens de EN166-F, ANSI z87.1, STANAG 2920 v50 of de 40296 norm.
2. Paintball maskers die vallen onder PPE 89/686/EEC zijn ook toegestaan tijdens airsoftevenementen. Let er wel
op dat niet alle paintball maskers ook de tanden voldoende beschermen.
3. Indien de sportbeoefenaar niet in het bezit is van bovengenoemde veiligheidsbril, dient de organisator of
anderen deze beschikbaar te stellen. Toegang tot de daadwerkelijke sportlocatie is anders niet mogelijk.
4. Voor het beoefenen van de airsoftsport dient de sportbeoefenaar te beschikken over een of meerdere
airsoftapparaten.

Artikel 6 – Verboden uitrusting
1. Gebruik van vuurwerk en explosieve stoffen is voorbehouden aan de organisator indien deze de juiste
vergunning(en) bezit.
2. Niet toegelaten zijn alle (andere) voorwerpen, waarvan het voorhanden hebben, op de voor het publiek of niet
voor publiek toegankelijke plaatsen, bij de wet verboden zijn.
3. Het gebruik van de Bioval BBBMAX 0.27 BB’s is expliciet niet toegestaan vanwege het potentiele schade die
deze BB kan aanrichten.

Artikel 7 – Verboden uitingen
1. Het is ten strengste verboden symbolen, insignes of onderscheidingen te dragen met politieke, ideologische of
religieus oogmerk tijdens evenementen.
2. Het dragen van insignes, onderscheidingen, logo’s of andere beeldmerken van de Nederlandse- of buitenlandse
krijgsmacht, is verboden voor of na het airsoftsport evenement of tenzij de wet anders bepaalt. Op speciaal
verzoek van derden (bijvoorbeeld veteranen of personen in actieve dienst) kan er een verzoek worden
ingediend bij het bestuur van een (algemeen) verbod tijdens airsoftsport evenement(en) voor het dragen van
insignes, onderscheidingen, logo’s of andere beeldmerken van de Nederlandse- of buitenlandse krijgsmacht.
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Artikel 8 – Plaatsen voor het beoefenen van de airsoftsport
1. De airsoftsport mag beoefend worden op niet voor publiek toegankelijke plaatsen waarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de eigenaar of ander tekenbevoegd persoon.
2. De airsoftsport mag beoefend worden op voor publiek toegankelijke plaatsen waarbij schriftelijke toestemming
is gegeven door de korpschef en het bestuur van de NABV, waar het desbetreffende evenement wordt
gehouden. Alleen gecertificeerde organisatoren kunnen hiervoor toestemming krijgen en er dient altijd een
NABV afgevaardigde bij aanwezig te zijn.
3. Indien van rechtswege noodzakelijk dienen de daarvoor verplichte vergunningen dan wel toestemmingen
aangevraagd te zijn.

Artikel 9 – Documenten die nodig zijn voor beoefenen van de airsoftsport
1. Bij deelname aan airsoftsport evenementen dienen de volgende documenten altijd te kunnen worden overlegd:
a. Identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort)
b. Bewijs lidmaatschap van de NABV, introducéverklaring of buitenlandverklaring.
2. De organisator dient te allen tijde schriftelijke toestemming te hebben voor gebruik van de locatie en deze
indien gevraagd terstond te kunnen overleggen.

Artikel 10 – Onderbreking evenement
1. Het airsoftsport evenement dient onmiddellijk onderbroken te worden, indien onbevoegden de locatie
betreden. Ook dient men de onbevoegden te informeren over de airsoftsport en de activiteiten die op dat
moment plaatsvinden.
2. Het airsoftsport evenement dient onmiddellijk onderbroken te worden bij bezoek van een overheidsdienst.
Tevens dienen alle beoefenaars de Airsoftapparaten weg te leggen op de daarvoor aangewezen plaats, alle
aanwijzingen op te volgen en indien verzocht de in artikel 9 genoemde documenten te overleggen.
3. Het airsoftsport evenement dient onmiddellijk onderbroken te worden in geval van nood of gevaar waaronder
maar niet limitatief, extreem weer, brand etc.

Artikel 11 – Veiligheid voor sportbeoefenaars
1. Iedere sportbeoefenaar is verplicht gevaar voor zichzelf en medespelers te mijden.
2. De organisator is verplicht de spelers te informeren over mogelijke gevaren.
3. De veiligheidsregels die gelden voor Airsoftapparaten staan omschreven
‘Veiligheidsreglement NABV 2017V2.2’.

in

het

document

Artikel 12 – Reglementen van de disciplines
1. De verschillende disciplines hebben hun eigen reglementen en technische normen.
2. Elke discipline confirmeert zich aan het huishoudelijk reglement. Wijziging van de reglementen zijn geregeld in
de statuten.
3. De NABV is verplicht wijzigen in het reglement schriftelijk of digitaal te communiceren aan haar leden.
4. De reglementen zijn op alle airsoftsport evenementen van toepassing.
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Artikel 13 – Beginselen van “Fair Play”
Beoefenaars dienen:
1. Alle belanghebbenden te respecteren en hoffelijk te behandelen.
2. Beslissingen van de NABV, organisatoren en marshalls te respecteren.
3. Andere spelers aan te zetten tot het vermijden van onbehoorlijk gedrag, aan te moedigen tot het melden van
onbehoorlijk gedrag, of op een respectvolle manier te reageren op onbehoorlijk gedrag van overtreders.
4. Te voldoen aan alle opgelegde normen, regels en voorschriften van de NABV
5. Te voldoen aan aanvullende normen, regels en voorschriften van een organisator.

Artikel 14 – Verboden stoffen
1. Het is verboden de airsoftsport te beoefenen onder invloed van alcohol, drugs en andere stoffen die het
bewustzijnsvermogen kunnen beïnvloeden.

Artikel 15 – Bepalingen ten aanzien van de vrijheid van de reglementen
1. Met inachtneming van de reglementen opgesteld door de NABV, kan de bij de NABV aangesloten organisator
vrij besluiten over de plaats, omvang, duur, doelstelling, of andere aspecten van het evenement.
2. De NABV kan aanvullende regels voorschrijven.
3. Er kunnen in geen geval regels, eisen of voorschriften worden vastgelegd die in strijd zijn met de Nederlandse
wet of de door de NABV opgestelde reglementen.

Artikel 16 – Organisatoren
1. Organisatoren zijn natuurlijke of rechtspersonen die airsoftsport evenementen organiseren voor meer dan 20
personen per evenement, of op commerciële basis airsoftsport evenementen organiseren, exploiteren of
faciliteren.
2. Organisatoren dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen opgesteld door de NABV en in het bezit te zijn van het
door de NABV opgestelde Kwaliteitscertificaat.
3. Organisatoren dienen zich aan te sluiten bij de NABV.
4. Organisatoren dienen zich te onthouden van het organiseren, exploiteren of faciliteren van feesten of partijen,
waarbij met Airsoftapparaten op niet abstracte doelen wordt geschoten.
5. Organisatoren dienen zich te onthouden van het organiseren, exploiteren of faciliteren van evenementen,
waarbij tijdens het airsoftsport evenement alcohol wordt geschonken.

Artikel 17 – Marshalls
1. Marshalls (scheidsrechters) leiden het evenement en zijn tevens aanspreekbaar voor complimenten,
opmerkingen, suggesties, vragen of klachten.
2. De opdrachten en aanwijzingen van Marshalls dienen opgevolgd te worden.

Artikel 18 - Verzamelaars
1. Verzamelaars behoren te voldoen aan de wettelijke eisen evenals reglementen opgesteld door de NABV.
2. Verzamelaars moeten naast het verzamelen ook op andere wijze actief zijn voor de airsoftsport (bijvoorbeeld
trainingsactiviteiten).
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Artikel 19 – airsoftsport beoefenaars uit andere landen
1. Artikel 17E van de Nederlandse Regeling Wapens en Munitie is leidend bij de beoefening van de airsoftsport
door beoefenaars uit andere landen.
2. airsoftsport beoefenaars uit andere landen die in Nederland willen deelnemen aan een airsoftsport evenement,
dienen op eerste vordering van een opsporingsambtenaar, een uitnodiging voor - of een bewijs van deelname
aan het evenement, onverwijld ter inzage te verstrekken.
3. airsoftsport beoefenaars uit andere landen die in Nederland willen deelnemen aan een airsoftsport evenement,
dienen zich te houden aan de reglementen opgesteld door de NABV alsmede de eventueel aanvullende
reglementen opgesteld door de organisator.

Artikel 20 – Ongewenst gedrag
1. Ongewenst gedrag is als lid van de NABV en als airsoftsport beoefenaar te allen tijde verboden op weg naar,
tijdens of op weg van een airsoftsport evenement.
2. Voor de bepalingen en regelgeving betreffende ongewenst gedrag is het document Reglement Ongewenst
Gedrag opgesteld.
3. Indien zich een situatie voordoet waarin het reglement Ongewenst Gedrag wordt overschreden, zal de
desbetreffende sportbeoefenaar(s) na afschrift van de gegevens op zijn bewijs van lidmaatschap, direct
verwijderd worden van het evenement. Door de aanwezige verantwoordelijke wordt hiervan melding gemaakt
bij de Arbitrage commissie.
4. NABV leden, introducés en buitenlandse spelers mogen zowel bij de heenreis als terugreis van een evenement
niet in volledige camouflage kleding en/of tactische kleding reizen. Het is alleen toegestaan in een
camouflagebroek te reizen. Het dragen van een camouflage hemd, shirt e.d. is dus niet toegestaan. Dit geldt
dus ook voor tactische vesten en – holsters en helmen.

Artikel 21 – Leden
Leden van de vereniging kunnen zijn:
1. Natuurlijke- en rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid
2. De NABV maakt intern onderscheid tussen haar leden voor administratieve doeleinden. Leden kunnen daarom
vallen onder onderstaande categorieën;
a. Spelers
b. Organisatoren; zijnde rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid
c. Handelaren; zijnde rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid
d. Schietverenigingen; zijnde rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid
e. Ereleden.
3. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het
realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.

Leden en Introducés:
1. Introducés die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging doen dit te allen tijde onder directe supervisie
van een volwaardig lid.
2. Introducés dienen een vooraf door de vereniging voorgeschreven formulier in te vullen en te ondertekenen
samen met het volwaardige lid.
3. Het volwaardig lid is tijdens het evenement verantwoordelijk voor de gedragingen van de introducé(s) en zal
bij overtreding van de reglementen verantwoording moeten afleggen aan de NABV.
4. Een volwaardig lid kan met maximaal twee introducés deelnemen aan een activiteit van de vereniging.
5. Introducés mogen maximaal zes keer per jaar aan een evenement deelnemen. Het NABV lid dat de verklaring
aanvraagt is hiervoor verantwoordelijk.
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Verplichtingen van de leden:
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimale bijdrage, die door het bestuur zal worden
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur van de NABV is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van de bijdrage verlenen.
3. Leden die één of meerdere Airsoftapparaten voorhanden hebben dienen:
a. Het apparaat, indien niet in direct gebruik, op te slaan in een deugdelijke opslag met sluitwerk om ervoor
te zorgen dat deze niet direct voor bedreiging of afdreiging beschikbaar is.
b. Te vervoeren in een koffer, foedraal, tas mits deze afsluitbaar is.
c. Enkel te gebruiken voor airsoftsport evenementen en training, met inachtneming van de geldende wetten
en lokale verordeningen.
d. Indien het lid zijn lidmaatschap wenst te beëindigen dient deze voor het verstrijken van het lidmaatschap,
zijn/haar Airsoftappara(a)t(en) over te dragen aan een ander lid, dan wel te doen uitgaan naar een ander
land met inachtneming van de daar geldende wetten.
e. Het bewijs van lidmaatschap is eigendom van de NABV. Bij beëindiging lidmaatschap dient het lid binnen
7 dagen zijn bewijs van lidmaatschap retour te zenden naar het secretariaat. Een lidmaatschap is pas
beëindig nadat de NABV de pas heeft ontvangen.
4. Leden dienen iedere drie jaar een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen, niet ouder dan twee maanden,
waarvan de vereniging het origineel bewaart.
5. Leden zijn verplicht om bij evenementen georganiseerd in Nederland, waarbij meer dan 20 personen
deelnemen, de airsoftsport te beoefenen bij de NABV aangesloten organisatoren die in het bezit zijn van het
kwaliteitscertificaat. Voor evenementen georganiseerd door de NABV of schietverenigingen geldt deze
verplichting niet.
6. Leden worden geacht bij te dragen aan de bevordering en ontwikkeling van het positieve imago van de
airsoftsport.
7. Leden hoeven bij staande houding alleen te melden dat zij airsoftapparaten bij zich hebben indien de
desbetreffende opsporingsambtenaar uitspreekt voornemens te zijn om het voertuig of koffer/tas (bij openbaar
vervoer) te inspecteren of voornemens heeft het lid mee te nemen naar een politiebureau. In dit geval moet er
melding gemaakt worden voordat de ambtenaar ook daadwerkelijk overgaat tot de inspectie of aanhouding en
moet de ledenpas als bewijs van lidmaatschap van de NABV getoond worden.
8. Personen dienen bij het binnenkomen of doen uitgaan van Airsoftapparaten te kunnen aantonen dat zij lid zijn
van de NABV.

Artikel 22 – Lidmaatschap
Toelating tot de vereniging:
1. Als lid van de vereniging wordt alleen natuurlijk personen, of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid,
toegelaten;
a. Die een door de vereniging voorgeschreven formulier heeft ingevuld
b. Die een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft overlegd niet ouder dan 2 maanden oud en waarvan de
vereniging het origineel bewaard
c. Die een foto heeft overlegd zoals omschreven in de Fotomatrix Model 2007 welke gebruikt kan worden als
herkenning.
d. Een natuurlijk persoon die de minimum leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
2. Het bestuur en de Ledenraad kunnen de betrokkene weigeren als lid toe te laten wanneer op grond van
verkregen indruk, informatie, feiten of gedragingen het niet verantwoord geacht wordt de betrokkene als lid
toe te laten. Een weigering behoeft niet met redenen te worden omkleed.
3. Het bestuur neemt de eindbeslissing over het toelaten van leden.
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Einde van het lidmaatschap of schorsing:
1. Het lidmaatschap eindigt;
a. Door de dood van het lid
b. Door opzegging door het lid
c. Door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren
d. Door ontzetting.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden
wanneer;
a. Het lid zijn/haar verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt waaronder die van artikel
21
b. Het lid de statuten of reglementen ernstig schaadt of overtreedt
c. De belangen van de vereniging of de airsoftsport schaadt
d. Het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen
e. Voorts kan de vereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen beëindigen
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te doen voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar
met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden
van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit
het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de Arbitragecommissie. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de contributie voor
het geheel verschuldigd.
9. Een lid kan door het bestuur geschorst worden op dezelfde gronden als waarop opzegging of ontzegging
namens de vereniging kan geschieden, onverminderd de schorsing van rechtswege bedoeld in lid 2. Schorsing
door het bestuur moet binnen drie maanden worden gevolgd door opzegging of ontzegging, bij gebreke
waarvan de schorsing is opgeheven.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is
meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Artikel 23 – Actief in de airsoftsport
1.
2.
3.

4.
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Ieder lid van de NABV is verplicht voor 31 januari van het nieuwe verenigingsjaar zijn activiteiten via de
MIJNNABV aangaande het afgelopen jaar door te geven.
Dit conform de regels vastgelegd in artikel 2.9.1. lid 3 sub f van de CWM2014 en artikel 14 lid 5a van de
NABV statuten. De activiteiten mogen ook in het buitenland plaatsvinden.
Onder activiteiten wordt verstaan;
a. Deelname aan binnenlandse- of buitenlandse evenementen
b. Trainingen (thuis – club – vereniging)
c. Wedstrijden.
Personeel / vrijwilligers NABV en organisatoren zijn van deze verplichting vrijgesteld.
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Artikel 24 – Evenementen in het buitenland
1. Het reizen met airsoftapparaten, door NABV leden, van en naar het buitenland is vrijgesteld volgens artikel 17d
sub 1 van de Regeling Wapens en Munitie (RWM2103).
2. Er hoeven dus geen evenementen worden aangemaakt indien een NABV lid van en naar het buitenland wil
reizen. Uiteraard wel alleen voor zover dit gebeurt op de route en tussen de tijden die hier redelijkerwijs voor
geboden zijn. Let er wel op dat er in bepaalde landen andere regels gelden voor airsoftapparaten!

Artikel 25 – Privacy
1. Ten aanzien van de gegevensverzameling is de wetgeving op het gebied van de privacybescherming van
toepassing.

Artikel 26 – Slotbepaling
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 27 – Inwerkingtreding
1. Dit reglement treedt per 1 juli 2017 in werking.
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