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e Winchester Lever Action Shooting Society Holland  
(WLASSH) werd in 2011 opgericht en in 2018 bij notariële 
akte geformaliseerd. WLASSH had tot doel de buitenwacht 

middels de website wlassh.nl te informeren over lever action ge-
weren. De werking, de historie, het gebruik.  Bloed kruipt bij echte 
liefhebbers waar het niet gaan kan, en ging men onder WLASSH 
vlag wedstrijden houden voor lever actionschutters. Happy days! 
Of toch niet?

De een wel, de ander niet.
Al snel werd het WLASSH bestuur zich bewust van een akelige 
situatie. In sommige regio’s deed “Korpscheftaken” niet moeilijk 
over het op verlof zetten van lever action geweren terwijl in andere 
contreien de politie weigerde om bijvoorbeeld een lever action in 
kaliber .22 WMR of .38 Special of .45 Colt bij te schrijven. Men 
baseerde die besluiten op het feit dat die geweren in die kalibers in 
geen enkele KNSA discipline pasten. En dat was nu eenmaal een 
vereiste.
Behalve dat deze situatie in bestuursrechtelijke zin rechtsongelijk-
heid betekende, zat ze het WLASSH bestuur ook dwars in sportief 
opzicht. Uitgerekend met die “niet KNSA goedgekeurde” kalibers 
bleken lever action geweren uitstekend te kunnen scoren. Dat 
betekende dat deelnemers die wél een geweer in zo’n “ongewenst” 
kaliber hadden, een voorsprong hadden op anderen die niet iets 
dergelijks op hun wapenverlof bijgeschreven kregen.
Deze situatie moest maar worden geaccepteerd, totdat de minis-
ter van Justitie en Veiligheid in 2018 om redenen die alleen de 
minister kent (maar waar ik wel een vermoeden over heb), besloot 
om zelf ook schietsportdisciplines te gaan erkennen. Een move die 
het KNSA management in woede deed ontsteken. Er verscheen 
zelfs een stuk in het bondsblaadje waarin eigenlijk gesteld werd 
dat eenieder die buiten de KNSA om, erkenning bij de minister 
aanvroeg, de schietsport grote schade toebracht. 
Niet dat het WLASSH bestuur daar een boodschap aan had. Na rijp 
beraad en omgeven met twijfels of het wel nut zou hebben, diende 
WLASSH in oktober 2019 een verzoek voor erkenning van de 
lever action geweer discipline in bij de minister. 

Valse voorwendselen
De minister is zelf helaas geen sportschutter dus ging hij te rade 
bij onder meer de Adviesgroep wapens en munitie van de politie, 
en bij de KNSA. De politie had in eerste instantie (een beetje 
flauwe) bedenkingen en gaf een negatief advies af. De KNSA was 
mordicus tegen en stelde in een eerste advies aan de minister dat er 
al genoeg disciplines zijn en dat daar al voldoende plek was voor 
lever action geweren. Bovendien was de KNSA van mening dat er 
geen/zeer weinig animo voor de discipline aanwezig is. De KNSA 
zei sterk de indruk te hebben dat het WLASSH niet te doen is om 
sportbeoefening met lever action geweren, maar om het bezit ervan. 
Ook herhaalden de KNSA bestuurders nog maar eens dat het geen 
bond van/voor wapenbezitters is maar van sportschutters. 
Er volgde een tweede ronde nadat de minister kennelijk de eerste 

had geïnventariseerd en waarschijnlijk ook elders informatie had 
ingewonnen, niet in de laatste plaats over diens eigen positie. De 
Adviesgroep van de politie verklaarde bij nader inzien geconsta-
teerd te hebben dat lever action geweren geen extra gevaar voor de 
veiligheid betekenen, dat de discipline probleemloos op Nederlandse 
schietbanen/verenigingen beoefend kan worden, dat lever actions 
in de schietsport niet nieuw/vreemd zijn en al gebruikt worden, en 
dat ook de te gebruiken kalibers in de discipline al in de schietsport 
toegepast worden. Kortom, WLASSH heeft een redelijk belang bij 
erkenning van de discipline. 
Punt. Uit. Op z’n Hollands: ga maar lekker wedstrijdschieten met 
lever action geweren. De zegen van de politie heb je.

De minister begrijpt er niets van
O jeetje, dan de KNSA in tweede instantie. Die is zo gefrustreerd 
door wat er kennelijk aan zit te komen, dat men niet eens meer de 
moeite neemt om de gebruikelijke beleefdheidsvormen in acht te 
nemen maar in de reactie de minister begint te tutoyeren. Kennelijk 
een wanhopige poging om iemand op z’n gevoel te werken. In de 
trend van: we staan toch aan dezelfde kant?! 
Hier een screenshot.

De KNSA vindt dus dat de minister er helemaal naast zit: “…en wij 
vinden ook dat de Minister dat zou moeten vinden.”
En wederom liegt de KNSA door te stellen dat tot op heden niemand 
een verzoek tot erkenning van de lever action discipline heeft inge-
diend bij de KNSA. Maar laat ik nou beschikken over e-mail verkeer 
en telefoongesprekken met KNSA officials en management, waaruit 
blijkt dat het bestuur van WLASSH al in 2011 wel degelijk gepro-
beerd heeft om de KNSA warm te krijgen voor deze wedstrijdvorm.
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Alles wordt erbij gesleept
En dan begint het KNSA pleidooi dat erkenning moet verhinderen, 
pas echt zielig en wanhopig te worden. Onsamenhangend zelfs. De 
KNSA: “…lever actions zijn wel degelijk al toegestaan in erkende 
disciplines, alleen niet allemaal. Omdat die niet in de KNSA disci-
plines passen. Alle vuurwapens in verkeerde handen zijn onveilig, 
maar alle vuurwapens kunnen wel veilig gebruikt worden als dat 
door de juiste personen gebeurt. Maar daar gaat het hier niet om…” 
Nee, inderdaad, daar gaat het in deze kwestie helemaal niet om. Ben 
je wel helemaal nuchter, joh? 
Waar het volgens mij wel over gaat, althans wat het KNSA ma-
nagement betreft, is dat ze hun monopolie op het erkennen van 
schietsport disciplines en dus de macht om te bepalen wie welke 
vuurwapens voorhanden mag hebben, gaat verliezen. En dat is nou 
juist waar het KNSA verdienmodel op gebaseerd is. (Is het u ook 
opgevallen dat het niet meer zo botert tussen de minister en zijn 
politie, en de KNSA?  Eigenlijk al sinds de de Hoge Raad besliste 
dat de politie aansprakelijk was voor de schietpartij in Alphen aan 
den Rijn. Dat was min of meer gelijktijdig met uit uitrollen van 
e-screener. In beide dossiers heeft het KNSA management zich niet 
bepaald als een betrouwbare gesprekspartner gedragen.)
Tot slot betoogt de KNSA dat het schiet- en wedstrijdreglement van 
WLASSH pover is. En dat deelnemers aan WLASSH wedstrijden 
wel lid van een KNSA vereniging moeten zijn terwijl WLASSH dat 
zelf niet is. Allemachtig, zo’n dom argument aanvoeren, bewijst eens 
te meer dat ze er in Leusden geen moer van begrijpen. Hey KNSA, 
je zou je ook kunnen afvragen waaróm WLASSH die eis stelt. Beste 
lezer, geef die KNSA bestuurders nooit een geladen vuurwapen want 
ze schieten zichzelf er geheid mee in de eigen voet.

Piet weg, kennis van zaken ook weg?
Tot slot zegt de KNSA dat de minister met een besluit inzake deze 
erkenningaanvraag moet wachten tot er een nieuwe Wet wapens en 
munitie is. Eens te meer een bewijs van onkunde. De aanvraag voor 
erkenning is gedaan onder vigerende wetgeving dus de minister wil 
niet alleen een besluit nemen onder de huidige wet, maar moet dat 
ook. Wachten tot het liegende, draaiende, kwaad wordende KNSA 
management z’n positie verankerd ziet in nieuwe wetgeving, heeft 
derhalve geen enkele zin, Sander.
O wacht, zeg ik nou Sander? Excuus, dat is de bemoeizuchtige  spel-
lingscontrole die geheel volgens eigen logica de woordcombinatie  
“KNSA management” geregeld automatisch omzet in “Sander”. 
Die verdraaide Microsoft algoritmes ook.

Eens en nooit meer!
Om het gejank van het KNSA management af te ronden, gooit de 
bond nog even dit argument op tafel: “…De KNSA en haar 650 
verenigingen willen niet geconfronteerd worden met wapens op hun 
schietbanen, die niet passen in de door de KNSA erkende schiet-
sportdisciplines.”
Tsjonge jonge, dit is pas echt zielig. En ik heb het voor een van deze 
KNSA stakkers nog wel opgenomen toen hij gelazer kreeg over die 
door de Nederlandse sportschutters betaalde Audi Q7 waar hij zo 
graag de grote directeur mee wilde uithangen. Dat doe ik dus ook 
nooit meer. (Zie mijn columnpagina op www.ak56.nl.)

Eindelijk fair play
Anyway, de minster van Justitie en Veiligheid had uiteindelijk aan 
de dwingeland argumenten van het KNSA management geen over-
tuigende boodschap, en heeft de discipline erkend. Wedstijdschutters 
die tot februari 2023 hulpeloos moesten toezien hoe zij verloren 
van deelnemers die wél een lever action in kaliber .22 magnum, 
.38/.357 of .45 Colt op hun verlof hadden gekregen, kunnen dankzij 
de ministeriële erkenning en ondanks de fanatieke tegenwerking 
van de KNSA, aan de start verschijnen met een lever action geweer 
gekamerd in ieder kaliber tussen .22 randvuur en .50. Nitro of 
zwartkruit*. Dát en niets anders was aanleiding om erkenning aan 
te vragen, KNSA bestuur. En er is animo genoeg. Dit overigens in 
tegenstelling tot de meer dan 50 historisch wapendisciplines van jul-
lie waar nog geen vijf schutters aan deelnemen! Dat lees ik trouwens 
op jullie eigen KNSA site. Het is dus waar, dus schaam je. Schaam 
je heel diep.
Meer weten? Surf naar wlassh.nl. Doe mee!

*Noot
Het lever action geweer is al meer dan 150 jaar oud en stamt uit de 
zwartkruit periode. Dus WLASSH accommodeert op de wedstrijden 
natuurlijk ook zwartkruitschutters met een lever action geweer. 
Maar let op: sommige matches worden gehouden op schietbanen 
waar zwartkruit munitie helaas niet is toegestaan en daar moet 
WLASSH zich natuurlijk aan conformeren. 
Zie ook het Lever Acion Geweer Schiet- en wedstrijdreglement op 
wlassh.nl.
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