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INLEIDING 

Sinds de sluiting van sportaccommodaties op 15 maart ligt de airsoftsport in Nederland stil. Zowel 

verenigingen als commerciële aanbieders streven ernaar om weer sportbeoefening mogelijk te 

maken en werken aan een gecontroleerde en veilige omgeving. De uitgebreide veiligheidscultuur 

die kenmerkend is voor de airsoftsport, wekt de verwachting dat de sport snel en op verantwoorde 

wijze weer kan worden aangeboden.  

De manier waarop en de snelheid waarmee de beoefening van de airsoftsport weer kan worden 

opgestart, zal van grote invloed zijn op de rijkheid en diversiteit van de sportaanbieders binnen de 

sport. Veruit de meeste airsoftorganisaties zijn ondernemingen. Veruit de meeste airsoftorganisaties 

zijn afhankelijk van het voorjaar en de zomer voor het realiseren van hun jaaromzet. Een verplichte 

sluiting in het voorjaar, gevolgd door een zeer beperkte heropening in de (na)zomer, gaat grote 

financiële consequenties hebben voor een relatief jonge sporttak.  

Deze protocol is door de organisaties met behulp van de bond opgesteld. Daarbij is voortdurend 

gezocht naar een optimale balans tussen maximale bescherming van persoonlijke en 

maatschappelijke veiligheid enerzijds, en sportieve en economische belangen anderzijds.  

Hoewel dit protocol werkbaar en veilig kan worden uitgevoerd, zullen de hierin geformuleerde 

beperkingen dermate grote economische impact hebben op de airsoftorganisaties dat vrijwel 

onvermijdelijk is dat meerdere ondernemingen dit niet te boven zullen komen zonder aanvullende 

financiële maatregelen voor de sport- en recreatiesector.   

Reikwijdte protocol 

Dit document opgesteld als aanvulling op een algemeen protocol Verantwoord Sporten en geldt 

specifiek voor de airsoftsport.  

Om te voorkomen dat er andere richtlijnen gelden voor recreatiebedrijven die airsoft louter als 

recreatieve activiteit aanbieden (feesten en partijen), adviseert de sportbond  aan gemeentes en 

lokale overheden om de hierna uitgewerkte richtlijnen en protocollen ook toe te passen op deze 

organisaties wanneer ze airsoft aanbieden.  

1. STRIKT GEREGULEERD 

De beoefening van de airsoftsport in Nederland kent haar oorsprong in de wapenwetgeving. Daarin is 

vastgelegd dat enkel volwassenen (18+) de airsoftsport mogen beoefenen, en dat beoefenaars lid 

dienen te zijn van een door de Minister aangewezen airsoftvereniging. 

Als gevolg van de wapenwetgeving zijn alle airsoftbeoefenaars in Nederland lid van de sportbond of 

bij de bond geregistreerd als (buitenlandse) introducé.  

LEDEN EN INTRODUCÉS 

De primaire focus ligt op het weer kunnen opstarten van de sportbeoefening door de leden. De 

belangrijkste reden hiervoor is dat leden in 99% van de gevallen de beschikking hebben over eigen 

sportattributen zoals airsoft apparaten en gezichtsbescherming, en dat ze op de hoogte zijn van alle 

veiligheidsrichtlijnen en -voorschriften (ledenonderzoek 2019, Mulier Instituut).  

De meer recreatieve ‘introductie in de airsoftsport’ is eveneens goed te organiseren, mits 

sportaanbieders de richtlijnen die in dit protocol zijn uitgewerkt, nauwgezet volgen.  

 



2. VERSCHILLEN SPORTDISCIPLINES 

Veruit de meeste airsoftsporters beoefenen skirms/re-enactment training. “Acht op de tien leden 

(82%) geven aan deze discipline te beoefenen. Eén op de vijf leden (21%) doet (ook) aan 

kaartschieten en één op de tien (9%) doet (ook) aan parcoursschieten.” (Ledenonderzoek, Mulier 

Instituut 2019) 

De minst beoefende en minst aangeboden disciplines zijn het statisch doelschieten (kaartschieten) 

en dynamisch doelschieten (parcours). Deze veelal individueel beoefende disciplines worden 

doorgaans uitgevoerd in de setting van een schietvereniging of -incidenteel- op een bijveld van een 

skirm-accommodatie.  

De meest beoefende discipline binnen de airsoftsport, skirms/re-enactment training  is een 

teamsport waar de focus ligt op beleving en inleving. Hier gelden veel maatregelen om de veiligheid 

van de beoefenaars te waarborgen. Omdat dit de meest beoefende en meest aangeboden discipline 

is het streven om de beoefening van skirms weer zo spoedig mogelijk op te kunnen starten. Alle 

locaties waar skirms/re-enactment trainng mogelijk is, worden (peildatum 1.5.2020) geëxploiteerd 

door commerciële sportaanbieders waarbij de minimale schotafstand 5 meter is. 

 

3. UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDE AIRSOFTSPORT: SKIRMS 

In nauw overleg met andere organisatoren zijn wij gekomen tot richtlijnen en protocollen.  Daarbij 

zijn onderstaande uitgangspunten gebruikt als de basis voor social distancing in de airsoftsport:  

• Veilige omgeving voor alle (vrijwillige) medewerkers en sporters  

• Naleven van de 1,5 meter maatregel  

• Geen rechtstreeks fysiek contact tussen medewerkers en sporters (en hun sportattributen) 

• Aanvullende hygiënemaatregelen  

Om deze uitgangspunten na te kunnen leven, zijn de maatregelen en afspraken in onderstaande drie 

clusters verdeeld:  

A. Beheersen bezoekersstroom  

B. Veiligheid en hygiëne  

C. Regels voor individuele sporter  

 

 

 

A. BEHEERSEN VAN BEZOEKERSSTROOM NAAR, IN EN UIT AIRSOFTSPORTACCOMMODATIE 

Een airsoftsportaccommodatie bestaat altijd uit minimaal een (omheind, afgesloten) speelveld én 

een safety zone. De safety zone dient de materialen klaar te maken voor aanvang van de 

sportbeoefening. In het speelveld zijn meestal 2 of meer respawns aanwezig. Marshalls houden 

toezicht in zowel speelveld als safety zone.  

• De organisatie weet wie er aanwezig is in de accommodatie 

• Sporters worden alleen binnengelaten indien zij  

o beschikken over een geldige NABV Ledenpas (2020) of  



o over een (uitgeprint) introducébewijs in combinatie met een geldige ID-bewijs.  

• Betalingen door sporters vinden enkel plaats per contactloze pin-transactie óf middels een online 

transactie bij reservering, indien niet anders mogelijk contant. 

• De organisatie hanteert een maximale capaciteit voor de accommodatie (hier wordt de 1,5 meter 

protocol gehandhaafd).  

• Bij binnenkomst informeert de organisatie over hygiëneregels middels (digitaal aangeleverd) 

drukwerk van de NABV. 

• De organisatie zorgt ervoor dat de vooraf verplichte materiaalcontrole kan worden uitgevoerd op 

zo’n manier dat voortdurend minstens 1,5 meter afstand tussen medewerker en sporter 

gegarandeerd kan worden. Bijvoorbeeld door te werken met (plexi)glazen schermen of door 

gebruik te maken van meetapparatuur die is af te lezen op afstand.  

• Tijdens de verplichte veiligheidsbriefing informeert de organisatie alle sporters over de richtlijnen 

die in dit protocol zijn opgenomen voor sporters.  

• De airsoftorganisatie hanteert voor openstelling kantine, toiletten en, of winkelruimtes de 

richtlijnen landelijke of lokale overheid. 

• De airsoftorganisatie stelt een corona-coördinator aan.  

 

B. VEILIGHEID EN HYGIËNE  

Airsoftsporters beschikken over hun eigen airsoftapparaten, eigen gezichtsbescherming en eigen 

sportkleding. Dat is echter anders voor introducés. Voor het uitgangspunt VEILIGHEID EN HYGIËNE 

zijn daarom bovenop de algemene richtlijnen en de gedragsrichtlijnen van het RIVM nog specifieke 

richtlijnen uitgewerkt voor introducés. 

• Airsoftsportorganisaties plaatsen op strategische locaties desinfecterende gel of water en zeep.:  

• Airsoftsportorgansiaties brengen als nodig looproutes aan in en om airsoftlocaties (waaronder 

de safetyzone, ingang en uitgang, toiletten maar niet het speelveld) om de 1,5 meter afstand te 

kunnen bewaren.   

• Airsoftorganisaties reinigen meerdere malen (>3) per dag alle deurklinken/deurknoppen. 

• Medewerkers bij kassa / receptie nemen achter een scherm plaats en gebruiken handschoenen 

indien transacties plaatsvinden als de 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. 

 

Aanvullende richtlijnen voor introducés met gehuurde materialen 

• Voor aanvang ontvangen alle introducés: 

▪ een duidelijke instructie over veiligheid met betrekking tot het beoefenen van de 

airsoftsport en  

▪ een aanvullende instructie over het gebruik van het airsoft apparaat en  

▪ een aanvullende instructie over het protocol voor sporters. 

• Bij inname wordt het airsoft apparaat direct gedesinfecteerd 

• Bij inname wordt de gezichtsbescherming (bril of masker) direct gedesinfecteerd 

• Bij inname wordt evt. (beschermende) kleding direct gewassen 

•  

 

 



C. REGELS VOOR INDIVIDUELE SPORTER 

Richtlijnen, afspraken en regels hebben enkel waarde als ze opgevolgd worden. Organisaties en hun 

marshalls leveren veel bewegingsvrijheid in om het voor sporters mogelijk te maken hun sport te 

beoefenen. De persoonlijke ruimte die jij neemt in de safety zone en op het speelveld, zijn van grote 

invloed op de wijze waarop de airsoftsport kan worden aangeboden. 

• Houd 1,5 meter afstand en volg ook de (sport) specifiekere richtlijnen van het RIVM indien van 
toepassing 

• Kom alleen op afspraak of met een reservering 

• Betaal vooraf of betaal contactloos per pin of als niet anders kan gepast. 

• Reis alleen of volgens de RIVM regel wat aanduid maximaal 2 personen in 1 auto. 

• Vermijd het openbaar vervoer.  

• Zoveel mogelijk thuis aankleden. 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts of bij verlies van smaak en reukzin.  Blijf thuis als 
iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdast 
iedereen weer volledig hersteld is. 

• Schud geen handen. Ook het geven van high fives of een boks is niet toegestaan, alsmede andere 
vormen van felicitaties waarbij men elkaar aanraakt. 

• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 

• Ga Zoveel mogelijk thuis naar het toilet.   

• Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten 
waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc); na een 
toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus; 

• Vermijd het aanraken van je gezicht 

• Verlaat direct na het sporten de accommodatie. 

• Gooi lege BB-houders niet op de grond. Berg ze op in een pouch of tas.  

• Knife kills en Medics zijn niet toegestaan 

• Ruim je eigen afval OP!  

 

 


