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et rapport van de Onderzoeksraad
Voor Veiligheid (OVV) betreffende de
“Alphense Schietpartij” is inmiddels

gepubliceerd en het is niet meer dan een opsom-
ming van de gebeurtenissen, statistieken en
bestuurlijk gefilosofeer over hoe je dingen die
niet te voorkomen zijn, kunt voorkomen met het
invoeren van extra regeltjes. Wat daarentegen in
het rapport ontbreekt is een gedegen analyse van
het eigenlijke probleem; een losgeslagen
geesteszieke die aan het moorden slaat. De ene
keer met een zwarte Suzuki Swift in Apeldoorn
op koninginnedag 2009, de andere keer met een
Smith & Wesson karabijntje in Alphen aan den
Rijn op 9 april 2011.
Ja, dat geweertje. Mijn vrees is bewaarheid: daar
is dus over gelogen.

Het geweer waarmee Van der Vlis tekeer ging,
past in geen enkele KNSA discipline en had der-
halve nooit op zijn wapenverlof genoteerd
mogen worden. Dit heeft de KNSA tegen de
onderzoekers van de OVV verklaard en het is
door de OVV klakkeloos overgenomen.
Da’s vreemd, want toen eind augustus er een
voorlopige versie van de OVV-bevindingen naar
diverse betrokkenen was gezonden, volgden er
direct reacties. Ondermeer eentje van de politie.
Want als het juist was wat de KNSA de OVV
had voorgehouden, dan had “Bijzondere
Wetten” dus een wapen op het verlof bijge-
schreven terwijl dat niet mocht. Tja, van dat
soort conclusies houden dienders nu eenmaal
niet. En geef ze in dit geval eens ongelijk. 
De hamvraag afgelopen augustus, was aldus: is
er een KNSA discipline waarin het S&W
geweertje mag worden gebruikt? Door iedereen
die het KNSA schiet- en wedstrijdreglement kan
lezen, is dat snel uitgezocht. De kleinkaliber
karabijn past gewoon in de KNSA discipline
KKK. Dat is afkortsel van Kleinkaliber
Karabijn. Je verzint het niet.
En zo werd de OVV vóórdat het definitieve rap-
port werd uitgebracht, door verschillende partij-
en op de overduidelijke foute conclusie gewe-
zen. Om het dringende verzoek tot rectificatie te
ondersteunen werd door verschillende wapenex-
perts, waaronder minstens één politieman, een
S&W karabijntje tot op het bot gesloopt, gewo-
gen en opgemeten. Hun bevindingen bevestigen
dat het S&W geweer voor 100% voldoet aan het
schiet- en wedstrijdreglement van de KNSA. 
Geen speld tussen te krijgen. Punt uit. 

Maar wat deed de OVV met deze 1+1=2 een-
voud? Die handhaafde tegen beter weten in

doodleuk de denderende fout! Het door experts
opgemaakte rapport is naar verluidt niet verder
gekomen dan een onderste bureaulade op het
Ministerie van Veiligheid en Justitie.
En nu wordt het interessant. Héél interessant. Er
is dus kennelijk een kamp dat belang heeft bij de
leugen rond het gebruikte wapen. En er is een
kamp dat de zaken rechtgezet wil hebben. Want
terwijl iedereen die de macht wil grijpen in
Neder-wapenland, over elkaar heenduikelt en
voordeel uit de zes Alphense doden en tientallen
gewonden wil halen, zijn nabestaanden, overle-
venden en overige gedupeerden bezig met het
voorbereiden van juridische procedures. Tegen
de politie en tegen de schietvereniging
“Dagschuttersvereniging Nieuwkoop” (DVN).
Zij hebben dat OVV-rapport natuurlijk óók gele-
zen en maken daaruit op dat de politie en de
schietsportvereniging ernstige fouten hebben
gemaakt. Die miljoen-claim is ondergebracht bij
Lionel Lalji, letselschadeadvocaat. Zo’n legal
eagle die je beter vóór dan tegen je kunt hebben.
Met deze donkere donderwolk aan de horizon,
nam deze zomer schietsportvereniging DVN
ook een advocaat in de arm. Want nogmaals: zij
hadden niets misdaan en het S&W karabijntje is
bewezen 100% KNSA-legaal. Zo kwam het dat
eind augustus 2011 ook hun advocaat de OVV
op de ernstige fout in het rapport wees.

En nu wordt het pas echt ranzig. Die huisadvo-
caat werd namelijk niet lang daarna gesom-
meerd op het KNSA bondsbureau te verschij-
nen. Daar was men, mild uitgedrukt, not amu-
sed. Ik ben er niet bijgeweest maar ik stel het als
volgt voor: Of hij even tekst en uitleg wilde
geven en zijn verhaal aan de OVV dat niet in het
belang van de KNSA was, wilde intrekken. Zo
niet, dan was daar het gat van de deur.
Nu zult u zeggen: ‘Kan de KNSA de advocaat
van de tegenpartij onder druk zetten?!’ Ja, want
die jurist is niemand minder dan mr. Wim
Roelink, secretaris van de KNSA. Herstel,  ex-
secretaris van de KNSA. Want Roelink koos
voor de waarheid èn het belang van zijn cliënt
DVN, en weigerde dus in het belang van het
KNSA-bestuur te liegen. Een doodzonde kenne-
lijk, want hij kon afgelopen september inpakken
en wegwezen in Leusden. 
Kalt gestellt omdat hij niet wil liegen en een
mening heeft die sommige KNSA-bobo´s niet
zint. Het is een heel eng clubje aan het worden,
dat KNSA bestuur. Het zou mij niet verbazen als
ze er secret handshakes op na houden, protocol-
len, geheime rituelen en ere-codes hanteren en
andere sektarische onzin. Brrr.

AK56-hoofdredacteur
Kromhout heeft eind oktober
contact opgenomen met de
afgeserveerde Roelink die volgens
eigen zeggen zijn secretaris-functie vrijwillig ter
beschikking heeft gesteld. Kromhout herinnerde
Roelink ondermeer aan een aantal royements-
kwesties waarin het KNSA bestuur en het
bondsbureau een bepaald onfrisse rol hebben
gespeeld, en vroeg de advocaat hoe hij tegen de
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Deze beelden zijn
gemaakt tijdens een
van de zeer grondige
technische onderzoe-
ken van de kleinkali-
ber karabijn van merk
en type dat bij de
Alphense moordpartij
gebruikt werd. Dank
aan R.v.d.W. c.s.



21

december 2011
AK56AAKK5566

K N S A
aankijkt nu hij er

zelf uitgesmeten is. 
Roelink’s antwoord aan
Kromhout: 

“Mijn – overminderde – loyaliteit jegens de
KNSA, mijn voormalige mede-bestuurders en
voorts die jegens de Schietsport als zodanig,
staat aan een reactie op uw vraag in de weg.”  
Einde citaat. 
Toen ik ervan hoorde, vroeg ik mij af: is Roelink
een gehersenspoelde apparatsjik die onvoor-
waardelijk trouw aan de KNSA is? Of is hij heel

geslepen, zit hij even op het strafbankje en houdt
hij de mogelijkheid open om na afhandeling van
“Alphen” weer in de bestuursgelederen van de
KNSA terug te keren? 
Bronnen melden mij dat die betoonde trouw aan
zijn “voormalig medebestuurders” inmiddels
ernstig aan het afbrokkelen is en dat het weleens
uit zou kunnen draaien op een fikse partij mod-
dergooien, mogelijk zelfs in de rechtzaal. Ik zie
trouwens de al zo vaak gehanteerde afdruip-tac-
tiek van Duisterhof c.s. al voor me: 1. Nee hoor,
het was echt anders bedoeld. 2. Heus, het berust
allemaal op een misverstand. 3. Iemand binnen
de KNSA heeft mij verkeerd voorgelicht. 4. Die
OVV heeft het kennelijk allemaal verkeerd
begrepen. 5. Het is voor meerdere uitleg vatbaar.
Enzovoort. Trap er in niet, mensen. 

Wat zal dat eigengereide, ondemocratische
KNSA bestuur en bondsdirecteur toch drijven?
Wat steekt er achter dit gedoe over het Alphense
kleinkaliber karabijntje? En achter de talloze
affaires, kwesties, ruzies en roddels die telkens
weer aan het eind van de rit een bepaalde groep
sportschutters duperen? 
Ik vrees het ergste: het bestuur en vooral de
bondsdirecteur, zijn de KNSA, een vereniging
van verenigingen, gaan beschouwen als hun per-
soonlijke eigendom. Als een bedrijf. Als hun
bedrijf waarin hun visie heilig is. Om dat te
waarborgen hanteert men ondermeer de kaas-
schaaf-methode, de salami tactiek. Plakje voor
plakje snijdt men nutteloze en/of hinderlijke bal-
last van hun bedrijf “NL Schietsport BV” weg.
Sterke opponenten - de parcours- en dynamische
schutters bijvoorbeeld - worden ingepalmd met
fraaie beloften, uiteraard niets zwart op wit. Een
eveneens gehanteerde tactiek, is die van verdeel
en heers. Men waakt ervoor om verenigingen,
disciplines en wedstrijden te koppelen. Men
waakt er voor dat individuele schutters een
oncontroleerbaar blok kunnen vormen. Men wil
per se de schietsport een individuele sport hou-
den. Men ziet verenigingsbesturen liever niet
met elkaar in contact komen. Nee, het moeten
allemaal losse, krachtenloze celletjes blijven,
bestuurd door de KNSA, met uitsluitend “Lucht,
Kleinkaliber en Kleiduiven” als toekomstbeeld.
In die zelfverklaarde, politiek-correcte missie
passen geen grootkaliber wapens en geen Smith
& Wesson karabijntjes die op grootkaliber
wapens lijken. Deze worden daarom stapje voor
stapje, plakje voor plakje, gedwarsboomd,
getraineerd, getreiterd en uiteindelijk afgevoerd. 
Het bedrijf KNSA maakt zich dus stukje bij
beetje los van hinderlijke disciplines en hinder-
lijke mensen. De rekensom is dan ook zo een-
voudig. Het contributie-vee is thans een slordige
40.000 stuks groot. Treiter, terroriseer, maak
monddood daarvan op termijn nu eens 25.000
stuks de achterdeur uit. Houdt men 15.000  die-
hard lucht- en kleinkaliber schutters over. 

Maar dat kost de associatie dus heel veel contri-
butie? 
Fout! De huidige “solidariteitsbijdrage” (zo
noemt bondsdirecteur Duisterhof het) kan mak-
kelijk verdubbeld worden. Zolang het maar
onder de 100 euro blijft, piept niemand.
Gelijktijdig kan de oplage van het schaam-
orgaan “Schietsport” met 25.000 exemplaren
verminderd worden. Alleen dat al levert op jaar-
basis een aanzienlijk financieel voordeel op.
Heus, een inkrimping van de schietsport heeft
echt geen nadelige gevolgen voor de omzet en
winst van NL Schietsport BV. 
Het verkleinen en opschonen conform het
KNSA doctrine is een continu proces. Die
opzichtige kleinkaliber karabijntjes vormen al
sinds het verschijnen van de Umarex-kloontjes,
een onderdeel van de Grote Zuivering.
Hoogeveen heeft recentelijk zelfs een uitsterfbe-
leid aangekondigd. Er circuleren ook al plannen
om wapens met een agressief uiterlijk, uit
KNSA disciplines te gaan weren. En wie defini-
eert dan wat een dreigend uiterlijk is?... Nu zal
dat een zwarte finish zijn, een meer dan 10-
schots magazijn. Later kan dat een enge sniper-
scope zijn. Een militair uitziende 2-poot. Een
vlamdemper. Een gevaarlijk kaliber. Heus, het
eind is zoek. 
De Alphense moordpartij is een prima gelegen-
heid voor het KNSA management om weer een
plakje salami af te snijden: de door hen veraf-
schuwde kleinkaliber karabijntjes. En om een
volgend doel ‘dreigend uitziende wapens en dis-
ciplines’ alvast op de korrel te nemen. En pas-
sant drukt men er ook een cursus psychologie
doorheen, straks verplicht voor verenigings-
functionarissen die nieuwe en bestaande leden
gaan scannen en monitoren op geestelijke afwij-
kingen. 
Zum kotzen! Er moet helemaal geen fop-
psycholoog bij schietverenigingen worden aan-
gesteld. Wapens moeten helemaal niet op zoiets
arbitrairs als uiterlijk beoordeeld worden. Het
KNSA bestuur en bondsdirecteur hebben het
recht niet om de Nederlandse schietsport naar
hun hand te zetten, uiteindelijk te decimeren en
daardoor vele honderden schietverenigingen
kapot te maken. Want die gaan uiteindelijk wél
de prijs, een hele hoge prijs betalen voor de
geforceerde leegloop van de schietsport. Heus,
met dit KNSA regime als vriend, heb je geen
recessie meer nodig.
Wedden dat in april 2012 aanpassingen van het
schiet- en wedstrijdreglement ter stemming op
de KNSA ALV komen, inclusief het uitsterfbe-
leid ten aanzien van fun-karabijntjes. Want de
huidige KNSA bureaucraten máken gewoon hun
eigen gelijk. U, lezer van deze column, sport-
schutter, legaal wapenbezitter, doet er verstandig
aan het bestuur van uw schietvereniging naar die
ALV te zenden met een duidelijke opdracht:
TEGENSTEMMEN!

De loop is los (boven) en wordt uit de kast
gehaald om gemeten te worden (onder).
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