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Voor deelname aan de airsoftsport gelden de volgende extra voorwaarden 

voor deelname: 

• Voel je je ziek, verkouden en/of heb je koorts? Heb je reuk- en/of 

smaakverlies? Heb je een gezinslid die corona heeft? 

o KOM NIET! Je bent niet welkom. Ook bij op laatste moment 

afmelden krijg je gewoon een tegoedbon voor een volgende 

deelname. 

• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van je medespelers. 

 

• Was je handen vaak en dan 20 seconden lang met water en zeep, daarna 

handen goed drogen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten en gooi deze daarna weg 

• Schud geen handen. 

• Hou de 1,5 meter afstand ook aan bij het aanmelden, Joule meten, 

winkel, catering en toiletbezoek. 

• Lees de aanwijzingen op locatie goed en houd je eraan. 

• Knife-kill is niet meer toegestaan, i.v.m. de minimale 1,5 meter-regel. 

• Probeer zoveel mogelijk van tevoren te betalen via IDEAL en of website. 

• Op locatie betaal je via PIN (draadloos!) of als niet anders kan contant 

maar wel gepast! 

• Blijf niet hangen na het sporten en ga meteen naar huis. 

• Houd je aan de reisvoorschriften van het RIVM en kom niet met het 

openbaar vervoer. 

Neem de maatregelen serieus! Onze gezondheid en het voortbestaan van 

Airsoft hangt van jouw gedrag af. 

Advies & Tips. 
 

Draag gezicht-(mond/neus) bedekkende gear, b.v. sjaal of mondmasker.  

Draag ook handschoenen om besmetting van anderen tegen te gaan.  

Catering, winkel, Joule meten en het aanmelden kunnen via een vaste 

looprichting gaan. Volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige Marshalls/ 

begeleiders op. 
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Respawn en teamindeling. 
• Ook bij de respawn houd je 1,5 meter afstand.  

• Blijf niet rondhangen op de respawn, je mag meteen verder spelen! 

• Teambandjes worden bij het aanmelden uitgedeeld. 

• Eigen bandjes mag natuurlijk ook, maar geef dat gelijk aan bij het 

aanmelden. Hierdoor kunnen wij de teams eerlijk verdelen. 

Airsoft gear & Replica’s.  
• Hanteer alleen je eigen replica’s en materiaal. 

• Even een replica uitlenen onder het spel is NIET toegestaan dit i.v.m. 

besmettingsgevaar. 

Afsluiting. 
 

Alleen met deze regels kunnen wij de komende tijd op een veilige manier toch 

onze sport uitoefenen!  

Alleen samen kunnen we dit werkend maken en onze geliefde sport blijven 

uitoefenen in deze moeilijke tijd! 

Wil jij jezelf niet aan deze regels houden? Dan ben je niet welkom! 

Er zal streng worden gehandhaafd. Leden die wegens het overtreden van 

deze regels van het terrein worden verwijderd zullen ook aan de NABV 

worden gemeld. 

Als wij met zijn allen deze regels niet volgen, dan kunnen de organisaties niet 

open of moeten wij weer dicht.  

Dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidsrisico’s die je jezelf en 

je naasten aandoet.  

 

Met het inschrijven voor een airsoft activiteit verplicht je jezelf aan deze 

regels te houden. 

 

 


