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elijk hebben is leuk, gelijk krijgen is nóg leuker. Dat heb ik lang
gedacht. Maar nu mijn beweringen die ik met name in recente
columns geuit heb, door het KNSA bestuur bevestigd worden,

begin ik te twijfelen. Misschien toch maar liever ongelijk hebben in ruil
voor rust en vrede in de schietsport. 
Zo heb ik dus helaas gelijk gekregen in de kwestie van de kleinkaliber
karabijn. Ik voorspelde in mijn december 2011 column dat het manage-
ment van de BV KNSA de militaire look-a-likes zou gaan verbieden door
aan het Schiet- en wedstrijdregelement te gaan sleutelen.
Dit is inmiddels dus bewaarheid. Zonder enige verdere tekst en uitleg heeft
men de wapentechnische eisen zo aangepast, dat kleinkaliber karabijnen
die op een militair geweer lijken, in geen enkele KNSA discipline meer
passen. (Uitgezonderd de Erma E-M1 karabijn. Niemand die met droge
ogen de logica dáárachter kan verklaren. AK56 Wapenmagazine hoofdre-
dacteur Kromhout heeft de voorzitter LTC-Kleinkaliber Geweer Harry
IJzerman om uitleg gevraagd, maar die wilde/mocht kennelijk niet reage-
ren.)
Ik schat dat er zo’n 2.000 van dit soort wapens op wapenverloven van
sportschutters staan. Denk aan geweertjes en wisselsets van Adler, Smith
& Wesson, Armalite, Ciener, GSG, HK, Luvo, Pietta, Remington, SIG-
Sauer, Victory Arms, Walther, ISSC enzovoort. De eigenaren kunnen daar
dankzij de grillen van het KNSA management dus vanaf dit jaar niets meer
mee aanvangen. Als we nu de dagwaarde van deze wapens op gemiddeld
300 euro stellen, dan berokkent de KNSA leiding tweeduizend sportschut-
ters een totale schadepost van 600.000 euro. Neem ik niet eens de kara-
bijntjes mee die bij de handel in de voorraad zitten. Dat kunnen er weleens
200 stuks zijn en eveneens per 1 februari 2012 in grote delen van
Nederland al onverkoopbaar. De economische schade hier? Ik zeg 50.000
euro ex btw. Gewoon omdat het KNSA management dit zeer populaire
wapentype wil uitgummen. In wiens belang? In ieder geval niet het belang
van u, de sportschutter en al helemaal niet in het belang van de schietsport
en nog minder in het belang van de erkende wapenhandel. Laat u alstu-
blieft niets anders wijsmaken.
(Men verpakt deze wijziging overigens heel slim, maar daarom niet min-
der doorzichtig, in een pakket wijzigingen en werpt de meute een nieuwe
discipline toe: “Precisiegeweer”. Alsof iedereen die zo’n geweer al jaren
heeft, daar nu pas mee kan gaan schieten!)
De boel onnodig schade berokkenen, daar is het huidige KNSA manage-
ment sinds ze het onwettige monopolie hebben, heel goed in geworden.

Privacy, welke privacy?!
Iets anders, maar van hetzelfde Noordkoreaanse allooi: Omgeven met een
hoop verbale bombarie en belangrijkdoenerij heeft het KNSA management
onlangs de 800 aangesloten verenigingen de noodzaak van het opgeven
van de eigen identiteit en soevereiniteit proberen wijs te maken. Ik citeer
uit de brief aan de verenigingen: “Het KNSA-bestuur heeft inmiddels
besloten…… om voor alle bij haar aangesloten verenigingen een basiscer-
tificering in te voeren.”
Ik ga nu een aantal van die certificeringseisen opnoemen. 
Verenigingen zijn verplicht een interne competitie aan hun leden aan te
bieden. Deelname daaraan is verplicht voor verlofhouders. 
Wat een falende onzin toch weer. Om te beginnen: hoe weet een vereni-
gingsbestuur wie van haar leden een wapenverlof heeft? Dat is privacy-
gevoelige informatie waarvan door een vereniging opgave doen helemaal
niet geëist mag worden van haar leden. En als die info ook nog eens ergens
bijgehouden gaat worden, is men helemaal fout bezig. Ik waarschuw u
maar alvast.

Het KNSA management bemoeit zich met alles
Los hiervan (het KNSA management heeft sowieso al jaren lak aan de
bescherming van persoonsgegevens van individuele sportschutters) is
daar nog de onbenulligheid van een verplichte deelname aan wedstrijden
die ingevoerd gaat worden. Terwijl er, en ik hamer daar al jaren op, op
geen enkele vereniging voldoende capaciteit is om wedstrijden waar alle
leden aan mee (moeten) doen, te houden! Dan moeten de verenigingen
zo’n beetje 25 uur per dag en alle 8 dagen van de week geopend zijn! En
dan nog: hoe zinvol is een wedstrijd met 50 deelnemers waarvan er 40
met lange tanden en grote tegenzin “omdat het moet” meedoen? Die raf-
felen staccato-gewijs hun beurt af en als je ze erop aanspreekt, zeggen ze
eind van het jaar hun lidmaatschap op. Terecht, mijns inziens, hoewel ik
persoonlijk veel plezier aan competitie beleef. Maar vier van de vijf, 80
van de 100 leden, beste bestuursleden van schietsportverenigingen, stopt
met schieten als het deze kant op gaat. Ik zou maar eens goed naar de
cijfers van uw vereniging kijken, naar de hoogte van de vaste lasten
als hypotheek, erfpacht enzovoort, voordat u achterover leunt en
denkt ‘Zo’n vaart zal het niet lopen.’ Ik raad u ook aan te controle-
ren hoe het staat uw bestuurlijke aansprakelijkheid.
Overigens getuigt het van onbeschrijflijke onkundigheid om volwassen
mensen te verplichten aan een competitie deel te nemen terwijl de beno-
digde infrastructuur die dat mogelijk moet maken, totaal ontbreekt
Saillant detail: verenigingen als Militair Wapen Nederland die al vele
jaren matches organiseren, worden al even zo lang stelselmatig tegenge-
werkt door het KNSA bondsbureau.
Helemaal ver gaat trouwens de bemoeienis van het KNSA management
met de kledingvoorschriften van individuele sportschutters. Uitsluitend
op de schietbaan mag men kleding die vaag op die van militairen en poli-
tie lijkt, voortaan dragen. Dus niet in de kantine! Waar haalt men het gore
lef vandaan zich met uw en mijn kleding te bemoeien?! 
Het KNSA management heeft nog veel meer extreme voornemens,
waaronder het in het leven roepen van een ledenraad die het management
volledig onaantastbaar maakt. En de aangesloten sportschutters lid
maken zonder stemrecht. Ik heb helaas maar één pagina van onze hoofd-
redacteur gekregen. Ik moet dus afsluiten. Dat doe ik met een oproep aan
de bestuursleden van alle schietsportverenigingen. Slik voor één keer uw
weerzin weg en ga naar de Algemene Ledenvergadering van de KNSA
in april. Stem tegen deze voorgenomen certificeringsplannen en de voor-
genomen wijzigingen in het SWR. Ik zweer het: men verlangt van u dat
u een blanco cheque tekent. Laat u niet de maling nemen met zelfver-
zonnen doemscenario’s in de trend van ‘de minister wil dit’ of ‘als wij
het zelf niet doen (de schietsport kapot maken) dan doet de overheid het’.
Het KNSA management doet wel alsof het allemaal al geregeld is, maar
zonder goedkeuring van de ALV, van u dus!, gebeurt er niets.
En aan sportschutters die niet welkom zijn op de ALV, zo’n 40.000
slechts: dring er bij uw bestuur op aan dat ze een delegatie naar de ALV
van de KNSA sturen en breng ze op de hoogte van wat er gaande is, van
wat er op het spel staat. Herinner ze aan de stukken die ze de afgelopen
tijd van de KNSA hebben ontvangen, wijs ze op het belang die stukken
voor de verandering eens goed te lezen in plaats van schouderophalend
te archiveren. Die tijd waarin dat straffeloos kon, is nu eventjes voorbij. 
Iedereen, let op uw zaak. Nooit was het dringender.

Of stem voor. Want mogelijk bent u straks maar wat blij als er onver-
wacht een KNSA controleur aanbelt. (Die blanco cheque, weet u nog?)
U moet hem toegang geven tot uw vereniging en hem/haar het hele heb-
ben en houden ter inzage aanbieden. Jottum!
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