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e minister van Veiligheid en Justitie heeft eindelijk de uitspraken
van de Raad van State, Afdeling Bestuursrecht begrepen: de eis
van verplicht KNSA lidmaatschap voor schietverenigingen is

onrechtmatig. In de onlangs uitgekomen Circulaire wapens en munitie
2016 is deze voorwaarde voor het verkrijgen en behouden van een wapen-
verlof, dan ook niet meer opgenomen. Sterker, de minister memoreert her-
haalde malen het bestaan van niet-KNSA (en niet-KNTS) aangesloten
schietsportverenigingen en de regels die daar voor gelden. 
Wat nog wel overeind staat, maar gammeler dan ooit, is de verplichte, en
al even onrechtmatige certificereingseis. 
Kijk, een mooi bruggetje naar wat mij te binnen schoot, nippend aan een
klassieke Tom Collins en kijkend over de smalle zeestraat tussen Malta en
het eilandje Comino. Op het desolate Comino wonen vier mensen en er
zijn twee politieagenten die 12 uur
op, 12 uur af hun eenzame diensten
draaien. Echt waar! O ja, er staat aan
de noordwest kant een luxe hotel dat
door gasten steevast Alcatraz wordt
genoemd vanwege de wel heel
merkwaardige regels die het mana-
gement aan de logerende toeristen
oplegt. Nu zijn dat over het alge-
meen Duitsers en die schijnen regel-
tjes en voorschriften niet erg te vin-
den. 
Al met al een nogal bizarre situatie
op dat gort-droge eilandje.

Contra-prestatie
En zo dwaalden mijn gedachten zomaar naar de Nederlandse sportschut-
ters en de KNSA. Die wonen in feite ook op een heel klein, door de bui-
tenwacht niet begrepen eilandje alwaar een overdreven grote politiemacht
toezicht houdt.
Die KNSA legt de verenigingen die net als de gasten van “Alcatraz” vrij-
willig (met ingang van de Cwm 2016 is het niet meer verplicht, weet u
nog) van de diensten gebruik maken, merkwaardige regels op. Maar hier
zijn het geen meegaande Duitsers, maar Hollandse sportschutters en die
steken net effe wat anders in elkaar. 
Er is weerzin jegens de KNSA en die weerzin is deels terecht, deels niet.
Terecht, omdat enkele kopstukken van de bond het veel te bont hebben
gemaakt en de grenzen van fatsoen herhaaldelijk en ver overschreden heb-
ben. Ik ga al die incidenten hier niet herhalen maar laten we collectief in
ieder geval nooit de rol van het KNSA management vergeten in het onder-
zoek naar en de nasleep ervan, van de massamoord in Alphen aan den Rijn. 
Terecht, omdat de KNSA van de aangesloten verenigingen 100% gehoor-
zaamheid en € 42,50 per lid eist maar de contra-prestatie die de KNSA
hiervoor levert, ver beneden de maat is. Een bondsblaadje dat geen vlees
noch vis is. Nauwelijks ondersteuning aan grootkaliber-schietsportdisci-
plines. Verdachte convenanten afsluiten met de overheid. Kaf & Koren
manifesten. Enzovoort. Jeetje, val ik toch weer in herhaling.

Onterecht omdat...
Die hekel aan de KNSA is deels ook onterecht omdat.... Ja, nou moet ik
echt goed nadenken en diep graven. Mind you, de bond investeert relatief
veel tijd, geld en energie aan lucht- en kleinkaliberdisciplines, met name
bij de jeugd en junioren. Er zijn plenty jongens en meisjes die fanatiek aan
de verschillende disciplines meedoen en dat is prima. Maar vrijwel alle
grootkaliber takken van onze sport kenmerken zich door een gebrek aan
warme gevoelens tussen de schutters en de KNSA, met nadruk het KNSA
management. Ik vrees bovendien dat het ook niet meer goed gaat komen.
De weerzin zit diep en elke vorm van  tact, bescheidenheid en dienstbaar-
heid is het KNSA management vreemd, gewend als het is om onder dek-
king van de minister als een stier door de porseleinwinkel te stampen.

Cash in het handje!
Wat mij nu verwondert is het feit dat
er ondanks deze onzalige situatie
nog zo veel verenigingen zijn die bij
de KNSA aangesloten zijn. Nemen
we een gemiddelde clubgrootte van
150 man, dan draagt zo’n vereni-
ging jaarlijks ruim 6.000 euro con-
tributie aan de KNSA af. Men krijgt
daar een plastic licentie voor terug,
dat lullige (digitale) bondsblaadje
en verder een berg oplossingen voor
problemen die maar al te vaak door
de KNSA zelf veroorzaakt danwel
niet tijdig gecounterd zijn.  

Dus waar blijft die Hollandse koopmansgeest? Is rekenen dan echt zo
moeilijk geworden? Op de website van de KNSA lees ik dat men een niet-
aangesloten vereniging certificeert - zolang het nog geëist mag worden
door de minister - voor € 400,- per jaar. (Is een prijs uit 2014. De KNSA
zou pas echt stom zijn dit exhorbitant te verhogen.) In mijn voorbeeld
levert het uitzwaaien van de KNSA en je alleen nog laten certificeren
(zolang dat nog moet), een gemiddelde schietvereniging een bruto voor-
deel op van bijna 6 mille. Cash in het handje. 

Wat nu weer?!
Wat zegt u? Waar is men nu weer bang voor? O, voor de verzekering die
de KNSA de aangesloten verenigingen biedt? Geen KNSA lid zijn bete-
kent immers geen deelname in de collectieve verzekering.
Klopt. Nu kreeg ik recent een offerte onder ogen van Interpolis, verzeke-
ringstak van de Rabo bank. Aansprakelijkheid (“WA”) per geval van 2½
miljoen per geval en maximaal 5 miljoen voor milieuschade. Premie nog
geen 15 euro per maand. En dan nog rechtsbijstand: net geen 18 euro per
maand. Bij elkaar 400 euro per jaar. 
Let op: het betreft hier een polis voor een schietvereniging. De individue-
le leden dienen zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering te zorgen.
Maar die hebben ze vrijwel altijd al en daarin wordt het beoefenen van
de schietsport niet uitgesloten!
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Dat is logisch. Verzekeringsmaatschappijen kijken naar risico en het risico
van letsel/schade in de schietsport is nihil, zeker vergeleken met sporten als
voetbal. En hebt u ooit gehoord van een “WA”-verzekering die het spelen
van een potje voetbal uitsluit?... Nou dan. Schietsportbeoefening is een vol-
komen legale en veilige vrijetijdsbesteding; is dus gewoon verzekerbaar.
Voordat mensen verkeerde ideeën krijgen: ik word niet betaald door de
Rabo bank. Een bedrijf dat wat mij betreft veel te veel invloed op het
publieke domein uitoefent door ondermeer buitenproportioneel sponsoren
van bepaalde evenementen, bepaalde verenigingen en bepaalde goede doe-
len. Dikwijls samen en in samenspraak met de gemeente (een bestuursor-
gaan) waar een Rabo filiaal is gevestigd.
En niemand die op dergelijke processen
toezicht houdt. Men eet liever mee.
Maar ik dwaal weer eens af.

Leuke dingen om te doen
Resumerend: een gemiddelde schietver-
eniging met 150 leden, spaart pakweg
5.500 euro per jaar uit door zich alleen te
laten certificeren (nogmaals: een onrecht-
matige eis en reeds door de Arnhemse
rechtbank afgeschoten) en af te zien van
KNSA lidmaatschap. Dat is serieus geld,
mensen. Daar kun je leuk de hypotheek-
lasten op de accommodatie mee verlagen of, gezien de lage rentestand,
eerst eens lekker wat betere verenigingswapens aanschaffen, betere onder-
houdsmiddelen, beter bier in de kantine, beter schijventransport. Beter
alles.
Vijf en halve rug. En ieder jaar houdt u wéér dat bedrag over in de kas.
Tenminste, als de leden geen belang aan contributieverlaging hechten.
Nu zal deze rekensom slecht vallen bij sportschutters die graag en vaak

deelnemen aan schietwedstrijden die onder auspiciën van de KNSA wor-
den gehouden. Daar heb je een KNSA licentie voor nodig en die krijg je
alleen indien uw vereniging KNSA-aangesloten is. 
Tja, het uit de KNSA stappen is een besluit dat alleen door de leden van
iedere vereniging genomen kan worden en ik vrees het ergste voor die-hard
KNSA-wedstrijdschutters. Die zijn zoals bekend vreselijk ver in de min-
derheid. Onze hoofdredacteur verkondigt al jaren dat volgens hem wed-
strijdschutters nog geen 15% van alle sportschutters uitmaken. Een ALV-
stemming om KNSA lid of niet te blijven, zullen zij dus in de meeste geval-
len verliezen.

Gelukkig is er ook voor dit probleem een
oplossing. Er zijn nogal wat KNSA vereni-
gingen die geen accommodatie hebben,
geen kantine, vaak ook geen verenigings-
wapens, geen helemaal niks. Zij houden
zich uitsluitend bezig met het organiseren
van matches. (En dat doen ze verdomd
goed.) Het lidmaatschap van deze gespeci-
aliseerde clubs is vanwege de lean & mean
constructie dikwijls slechts enkele tientjes
per jaar plus KNSA contributie. Wie er lid
van is, krijgt dus als vanouds een KNSA
licentie en kan dus aan alle KNSA matches
mee blijven doen. 

December is zo ver weg niet meer. Hoogste tijd voor besturen en leden die
durven nadenken, om het wegvallen van de eis om KNSA-aangesloten te
zijn te analyseren en de nieuwe  keuzemogelijkheden en bijbehorende con-
sequenties aan de leden voor te leggen. Wie weet komt het toch nog goed
met de schietsport, de verenigingen en de KNSA.
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