
Cosplay wapen regels Abunai!con 
 

In de volgende tekst staan de regels die betrekking 
hebben tot het bezit en gebruik van Cosplay wapens 
op AbunaiCon. 
 

Gebruik: 

• Cosplay wapens en/of props die langer zijn 
dan 1meter moeten ten alle tijden dicht op de 
persoon gedragen worden. Het slepen of 
anders hinderen van omstanders is ten 
strengste verboden. 

• Een cosplay wapen die niet in de hand 
gedragen wordt moet zo vast gemaakt zijn 
dat deze twee handelingen nodig heeft om 
lost te komen. 

• Het is verboden in en om het terrein andere 
bezoekers te slaan, steken, duwen of anders 
tot last te zijn met Cosplay wapens en/of 
props. 

• De Super stewards en steward manager 
hebben ten alle tijden het recht om cosplay 
wapens in te nemen bij ondegelijk gebruik. 

 

Naast de Nederlandse Wapenwet hanteert de stichting 
Abunai de volgende regels. 
 

Algemeen: 

• Cosplay wapens mogen niet gemaakt zijn van 
massief metaal. 

• Cosplay wapens en props mogen geen 
scherpe randen of punten bevatten. 

• Cosplay wapens en props mogen niet langer 
zijn dan 2meter. 

• Cosplay wapens en props mogen niet breder 
zijn dan de persoon die het bij zich heeft. 

 

LARP: 

• LARP wapens zijn ten alle tijden toegestaan 
indien gemaakt van de correcte materialen. 

• Het is niet toegestaan bezoekers of personeel 
te slaan of steken met LARP wapens. 

 

Breken van de regels: 
Bij het breken van de regels zal het volgende 
gebeuren. 
 

• Op de conventie aanwezig zijn met een naar 
de wet verboden wapen. 

o De persoon zal verzocht worden het 
wapen van de conventie te 
verwijderen. 

o Indien het om een echt vuurwapen 
of explosief gaat wordt per direct 
112 gebeld. 

• Gebeurt dit niet of weigert de persoon het 
wapen op te bergen dan: 

o Het wapen wordt ingevorderd door 
de steward manager of een van de 
super stewards. De persoon in 
kwestie kan bij vertrek het wapen 
terug krijgen. 

 

• Hinderen van bezoekers of personeel. 
o Deze persoon zal in eerste instantie 

een waarschuwing krijgen, bij 
herhaling wordt het cosplay wapen 
ingenomen welke bij vertrek terug 
gegeven zal worden. 

o Indien de prop dermate groot is dat 
het altijd hindert, zal het ingenomen 
worden en kan het bij vertrek 
opgehaald worden. 

 

• Per ongeluk verwonden van een bezoeker of 
personeel. 

o Het wapen wordt direct ingenomen 
en de eigenaar krijgt een 
waarschuwing. 

 

• Opzettelijk verwonden van een bezoeker of 
personeel. 

o Het wapen wordt direct ingenomen 
en de eigenaar krijgt 1 
waarschuwing. Bij ernstige 
verwondingen zal de politie 
ingeschakeld worden. 

 

Speelgoed/nep wapens: 
Deze categorie wordt onderverdeeld in: 

• Vuur wapens 

• Slag/steek wapens 
 
Let op! Alle speelgoed/nep wapens die in model en 
formaat lijken op echt zijn bij wet verboden. 

 

Vuur wapens: 
Zonder afvuur mechanisme: 

• Controle bij prop checkpoint verplicht. Hier 
krijg je een fel gekleurd bandje om het 
wapen. 

 
Met afvuur mechanisme: 

• Controle bij prop checkpoint verplicht.  

• Het afvuur mechanisme mag niet werken. 

• Je bent verplicht de trigger vast te laten 
zetten bij de garderobe of (daarvoor 
aangewezen) steward doormiddel van 
speciale tie-rips. 

• Het is verboden iets af te vuren met cosplay 
wapens. 

 

Slag/steek wapens: 

• Deze cosplay wapens mogen alleen op het lijf 
gedragen worden m.u.v  de door Abunai! 
aangegeven foto locaties. 

 
Airsoft: 

• Alle soorten Airsoft zijn verboden  
 

Bogen: 

• Bogen mogen geen trek spanning hebben. 

• Het dragen van pijlen is verboden. 

• Kruisbogen zijn verboden 
 
Overige sport artikelen: 

• Sport artikelen die gebruikt kunnen worden 
als slagwapens zijn niet toegestaan  

 


