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1. Voorwoord 

 
MILARP bestaat uit twee woorden, MilSim en LARP. 
 
MilSim is een afkorting van Military Simulation, refererend naar de militaire simulaties 
uitgeoefend door burgers met entertainment als doel.  
Naast het gebruik van MilSim bij paintball, video games, en reenactment, wordt deze term 
ook gebruikt bij airsoft. 
 
In airsoft wordt deze term vooral gebruikt om de nadruk te leggen op de gevorderde staat 
van realisme in vergelijking met de speedgames zoals capture-the-flag. Naast een aantal 
specifieke voorwaarden zoals het aantal munitie (bb’s), een groepsstructuur met leiders, 
doorgedreven missies en onverwachte gebeurtenissen onderscheidt een airsoft MilSim event 
zich dus duidelijk van de gewone alledaagse airsoft events. 
 
Voor een MilSim events probeert de organisator, in dit geval Airsoft Custom Events, kortweg 
ACE, scenario’s uit te schrijven die gebaseerd zijn op waargebeurde militaire of andere 
conflicten, of worden fictieve events uitgeschreven die echter aanleunen aan de realiteit. 
 
MilSim events kunnen plaatsvinden in verschillende tijdsperiodes. De meest gekende zijn 
Wereld Oorlog 2, de Vietnam-oorlog, de recente gebeurtenissen in Irak en Afghanistan, tot 
zelfs anti-drugsoperaties in Zuid-Amerika. 
 
LARP is de afkorting van Live Action Role Playing, en is een echte rollen actie spel waarbij de 
spelers tegelijkertijd een verhaal spelen. De oorsprong van LARP kan men in de tabletop-
games vinden, waarbij de spelers/acteurs een bekend bordenspel naspelen. 
 
Elke speler heeft een bepaald “personage” dat hem/haar al dan niet kan opgelegd worden 
door de organisator. De spelers reageren op de gebeurtenissen, waarbij alle acties moeten 
geïmproviseerd worden, en dienen dus rekening te houden met hun personage. 
 
Door het samenbrengen van deze twee spelsoorten, wordt een unieke combinatie naar 
boven gebracht waarbij de airsoftspeler, gelimiteerd door de MilSim-regels, zich tevens dient 
in te leven in zijn/haar personage en rekening moet houden met de limieten van zijn/haar 
personage. 
 
Om deze combinatie tot een goed einde te brengen, kan de organisatie enkel en alleen 
rekenen op de bereidwilligheid van de deelnemers. Naast het opvolgen van de algemene 
spelregels, de terreinregels, de MilSimregels en de veiligheidsregels blijft uiteraard de zin 
voor realisme en de zin naar het “acteren” een even grote rol spelen als al het voorgaande. 
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2. Algemeen reglement 

 
Het algemeen reglement is van toepassing op alle MILARP’s die door ACE worden 
georganiseerd. Het niet naleven van deze regels worden opgevolgd door een vriendelijk 
verzoek om het terrein te verlaten. 
 
2.1 Minimum leeftijd deelname 
 
De minimumleeftijd om deel te nemen aan een ACE MILARP is 16 jaar mits lidmaatschap bij 
AAB en in het bezit zijn van een lidkaart, anders is de minimumleeftijd 18 jaar zonder 
uitzondering. 
 
2.2 Inkom 
 
 De inkomgelden zijn verschuldigd bij aankomst aan het terrein. Indien mogelijk vragen wij 
om met gepast geld te betalen om de wachttijden te vermijden. 
Bijkomstige documenten, indien van toepassing, dienen op voorhand ingevuld en 
gedagtekend bij aankomst afgegeven te worden. 
 
Inkomgelden zijn niet terugvorderbaar indien de speler het terrein moet verlaten wegens 
niet-naleving van de regels. Enkel indien de speler zelf besluit, voor aanvang van het spel, om 
het terrein terug te verlaten zal het inkomgeld terugbetaald worden. 
 
2.3 Toegelaten wapens, wapenaccessoires, magazijnen en munitie 
 

2.3.1 Toegestane wapens 
 
ACE laat enkel vrij verkrijgbare niet-vuurwapens toe die uitdrukkelijk werden ontwikkeld 
om als airsoftwapen te gebruiken. Deze airsoftwapens dienen vervoerd en behandeld te 
worden als een vuurwapen. 
 
Naar gelang de periode waarin het event zich plaatsvindt, en de beschikbaarheid van de 
airsoftwapens, kunnen er bijkomende beperkingen worden opgelegd op het type 
airsoftwapen dat mag gebruikt worden. Deze beperkingen zijn te vinden in het 
spelreglement. 
 
Alarmpistolen, flare-pistolen, echte messen, vuurwapens en illegale wapens zijn niet 
toegestaan. Bij overtreding hierop wordt de speler niet enkel van het terrein verwijderd, 
ook de ordediensten kunnen hiervan in kennis gesteld worden. 
 
2.3.2 Toegestane wapenaccessoires 
 
Naar gelang de periode waarin het event zich plaatsvindt, kunnen er bijkomende 
beperkingen worden opgelegd voor de wapenaccessoires. Deze beperkingen zijn te 
vinden in het spelreglement. 
 
FPS-reducers worden niet toegestaan. Tevens is het gebruik van illegale 
wapenaccessoires zoals lasers en nachtvizieren verboden. 
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2.3.3 Toegestane magazijnen 
 
Op een ACE MILARP worden enkel low/real/mid-cap magazijnen toegelaten. Enkel 
supportguns mogen gebruik maken van maximaal 1 boxmagazijn. 
 
Het aantal toegestane magazijnen kan bijkomend gelimiteerd worden naar gelang het 
event. Deze beperking kan gevonden worden in het spelreglement. 
 
2.3.4 Toegestane munitie 
 
Enkel de bb’s van het merk “BIOSTAR”, “BIOVAL “of “GREEN DEVIL” mogen gebruikt 
worden tijdens een ACE  event. Bij gebruik van elk ander merk wordt de overtredende 
speler vriendelijk verzocht het terrein te verlaten. 
 
Naar gelang het event kan er een limiet op het aantal munitie worden opgelegd aan de 
spelers. Deze beperkingen zijn opgenomen in het spelreglement. 
 
2.2.5 Controle wapens en munitie 
 
Elk wapen dat men denkt te gebruiken tijdens het event moet op zijn FPS waarde getest 
zijn voor aanvang van het spel. De wapens moeten getest worden voor men zich 
aankleedt. 
Het wapen wordt door iemand van ACE getest in aanwezigheid van de speler. De speler 
biedt het wapen speelklaar aan, inclusief 1 leeg magazijn. 
De door ACE gebruikte FPS-meettoestellen en bb’s gelden als basis voor de test. Door 
spelers aangeleverde meters of bb’s worden niet aanvaard. 
 
Wapens die niet aan de metingen voldoen, worden in bewaring afgestaan aan ACE ten 
einde misbruiken te voorkomen. Batterijen en accessoires mogen eerst verwijderd 
worden. 
In bewaring gehouden wapens worden enkel na het spel terug aan de speler 
overhandigd. 
 
Spelers kunnen steekproefsgewijs gecontroleerd worden op het gebruik van het de 
toegestane merken van bb’s. Om wantrouwen te vermijden raden wij aan om  originele 
verpakkingen te gebruiken. 
 
Spelers die betrapt worden op het gebruik van een niet-getest wapen zullen vriendelijk 
verzocht worden het terrein te verlaten. Spelers die tijdens random in-game-controles 
betrapt worden op een getest wapen dat niet meer aan de toegelaten waarden voldoet, 
zullen ook vriendelijk verzocht worden het terrein te verlaten. 

 
2.4 Toegestane pyrotechnische materialen 
 
Enkel de bb-granaten en de rookgranaten van het merk “ENOLA GAYE” worden toegelaten. 
Let op: de staafgranaten van “ENOLA GAYE” zijn niet
Elk gebruik van een ander merk wordt gevolgd door het vriendelijk verzoek tot het verlaten 
van het terrein. 

 toegelaten. 

 
Het aantal van de pyrotechnische materialen kan bijkomend gelimiteerd worden door het 
spelreglement. 
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De granaten (bb en rook) mogen enkel gebruikt worden op de zandbodems, niet in de 
struiken of de bossen. Er mag vanuit het bos of de struiken een granaat richting loopgraven 
gesmeten worden, doch niet in de omgekeerde richting. 
 
2.5 Toegestane kledij 
 
Elke speler biedt zich aan de inkom aan in “normale” kledij. Onder “normale” kledij verstaan 
we geen volledige camouflage kledij, gevechtsvesten, helmen, en andere pure militaire of 
politiekledij. Het dragen van enkel een broek of hemd is niet verboden. 
 
Het dragen van Belgische rang-, eenheids- of onderscheidingstekens is verboden, ook op het 
terrein. Dit geldt voor zowel militaire als tekens van alle andere Belgische 
overheidsinstellingen. 
 
Het dragen van een MP-band of patch, een rood T-shirt of rood hemd  is enkel 
voorbehouden aan de organisatie. 
 
Naar gelang het event kunnen er zich bijkomende beperkingen voordoen op de kledij. Deze 
beperkingen kunnen teruggevonden worden in het spelreglement. 
 
2.6 Open vuur en roken 
 
Een open vuur mag enkel in de safety zone indien dit vooraf aan ACE wordt gemeld. ACE zal 
bepalen of de plaats en de grootte van het vuur de algemene veiligheid niet in gevaar brengt. 
Spelers die een open vuur wensen aan te steken dienen zelf de nodige maatregelingen toe te 
passen ten einde de veiligheid te garanderen. 
 
Er worden op het terrein ook geen vuurtjes aangestoken voor MRE’s, ook indien het vuurtje 
bij de MRE werd geleverd. 
 
Roken mag enkel in de safety zone en op de parking, nooit op het speelterrein. 
 
2.7 Drugs en alcohol 

 
Het gebruik van drugs is te allen tijde verboden op een ACE event. 
 
Alcohol is verboden tijdens en voor het spel. Matig gebruik van alcohol wordt enkel 
toegestaan na het spel indien er een overnachting plaatsvindt. 
 
2.8 Agressie, geschillen en oneerlijkheid 
 
Verbale en fysieke agressie wordt niet getolereerd en leidt tot het vriendelijk verzoek het 
terrein te verlaten. 
 
Geschillen worden niet op het speelterrein behandeld, doch in aanwezigheid van de 
organisatie in de safety zone.  
 
De speelbaarheid van airsoft rust op de eerlijkheid van de spelers. Bij het vermoeden van een 
oneerlijk spel moet beroep gedaan worden op ACE. ACE zal beide partijen confronteren en 
desnoods de nodige controles uitvoeren. 
Spelers die betrapt worden op oneerlijk of onvolwassen gedrag worden vriendelijk verzocht 
het terrein te verlaten. 
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2.9 Marshall’s en Player-Marshall’s 
 
ACE zet naast de gewone Marshall’s, personen met een rood hemd of T-shirt, ook Player-
Marshall’s  (MP’s) in. Deze laatste personen zijn herkenbaar aan een armband of patch met 
de letters MP erop.  
 
MP’s hebben dezelfde functie als de Marshall, doch zij spelen het spel effectief mee. 
 
Alle aanwijzingen of beslissingen van de (Player-)Marshall dienen zonder meer opgevold te 
worden.  
 
2.10 Sanitair 
 
Voor sanitaire behoeftes is een toilet (Dixie) voorzien. Verzorg dit toilet zodat de persoon na 
u van dezelfde hygiëne kan gebruiken als uzelf. 
Het toilet wordt regelmatig door de organisatie nagekeken op aanwezigheid van toiletpapier 
en op de zuiverheid. 
 
Het wildplassen of wildkakken wordt niet toegestaan op het terrein. 
 
2.11 Respect voor de natuur 
 
ACE voorziet het nodige ter verzameling van het afval. Sluikstorten op het terrein wordt 
gevolgd door verwijdering van de overtreder. Sluikstorten buiten het terrein wordt gemeld 
aan de ordediensten. 
 
Beperk het volume van het afval door deze zo veel mogelijk samen te drukken. Maak gebruik 
van de juiste afvalzakken. Ook ACE steunt de recyclage. 
 
Verpakkingen van airsoftwapens, accessoires, magazijnen en dergelijke dienen door de 
speler zelf terug meegenomen te worden. Er worden ook geen kapotte stoelen, tenten of 
andere grote stukken achtergelaten. 
 
Er worden geen struiken, bomen of andere planten vernietigd of misbruikt zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de organisatie. 
 
Dieren worden niet beschoten. 
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3. Veiligheid 
 
Om de veiligheid van zowel de spelers als de organisatie te vrijwaren zijn er naast 
bovenstaand punt strikte veiligheidsregels. Het niet naleven van deze regels worden gevolgd 
met het vriendelijk verzoek het terrein te verlaten. 
 
3.1 Veiligheidsbril 
 
Elke deelnemer aan het event is verplicht zijn/haar veiligheidsbril te dragen zodra men het 
speelterrein of de testzone betreedt. Deze bril blijft te allen tijde gedragen worden. 
Oogletsels worden niet
 

 verzekerd. 

Indien men een probleem heeft met een bril, wordt de organisatie hiervan op de hoogte 
gebracht, welke de nodige maatregelingen zal treffen om het probleem op te lossen. 
 
De bril dient te voldoen aan de geldende veiligheidsnormen CE-EN-166 of ANSI Z87.1. 
 
3.2 Hoogte 
  
Elke deelnemer is verzekerd voor gebeurlijke ongevallen op de grond. Indien de deelnemer 
ergens in- of opkruipt, vervalt deze dekking en is de spelers dus niet meer verzekerd. 
 
Er kan geen enkele aansprakelijkheid gelegd worden bij ACE voor gebeurlijke ongevallen 
tijdens het event. 
 
3.3 Brandveiligheid 
 
Ten einde de brandveiligheid de garanderen is er een brandblusser beschikbaar bij de 
organisatie. 
 
Deelnemers die een eigen open vuur wensen aan te leggen, dienen deze zelf bijkomstig te 
voorzien. 
 
3.4 Kleine en grote verwondingen 
 
Kleine verwondingen of insectenbeten kunnen behandeld worden bij de organisatie. 
Hiervoor is het nodige EHBO materiaal beschikbaar en is er minstens 1 iemand bij de 
organisatie aanwezig met kennis ter zake. 
 
Grote verwondingen mogen enkel door de organisatie behandeld worden, waarbij de 
persoon met kennis ter zake de nodige maatregelingen zal treffen. 
Indien deze verwonding zich plaatsvindt op het speelterrein dient onmiddellijk de organisatie 
op de hoogte gebracht te worden en mag de gekwetste niet verplaatst worden. 
 
 
3.5 Veilig omgaan met een airsoftwapen of  pyrotechnisch materiaal 
 

3.5.1 Alle airsoftwapens worden steeds als geladen beschouwd 
 
In de safetyz one geldt de regel dat een wapen niet met een magazijn mag geladen zijn, 
alsook dient de kamer leeg te zijn. 
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Bij het betreden van de safety zone tijdens het spel, of na de FPS-controle dient men het 
magazijn van het wapen te verwijderen en enkele keren richting de grond te vuren ten 
einde de kamer leeg te maken. 
 
Het wapen wordt dan neergelegd of blijft aan de sling hangen zonder deze verder te 
behandelen. 
 
Airsoftwapens bevatten tevens mechanische of elektronische onderdelen die kunnen 
defect gaan. Zulk defect kan ervoor zorgen dat het wapen vuurt zonder de trekker over 
te halen. Een lege kamer en een verwijderd magazijn voorkomen ongelukken. 
 
3.5.2 Nooit richten op iemand of iets dat men niet wenst te raken en trekkervinger 

naast de trekker 
 
Om ongelukken door bv adrenaline te vermijden, richt pas op iemand of op iets indien 
men zeker is van zijn doel.  Indien de wijsvinger zich naast de trekker bevindt kan door 
een reflexreactie deze niet zonder meer overhaalt worden. Hierdoor kunnen schoten 
binnen de minimumschootsafstand vermeden worden. 
 
3.5.3 Richtorganen steeds op het doel gericht 
 
Naast het realisme en het uiteindelijke doel van de richtorganen dienen deze steeds 
gebruikt te worden indien men een shot wil lossen. Een shot uit de losse heup is niet 
realistisch  en wordt niet toegestaan tijdens een MILARP. 
Het gebruik maken van de natuurlijke afwijkingen van de bb’s is niet toegestaan om hun 
bereik te vergroten of te verkleinen, maw het vuren onder een hoek is niet toegestaan. 
 
Tevens dient het wapen, inclusief de mikorganen op een tegenspeler gericht te zijn 
indien men de “pangregel” wenst uit te oefenen. 
Door deze regel wordt ook het zogenaamde “blindvuren” vermeden. Er kan zich immers 
steeds iemand binnen de minimumschootsafstand net voor de loop bevinden. 
 
3.5.4 veilig omgaan met pyrotechnisch materiaal 
 
Materiaal dat werkt op basis ontplofbare middelen dienen met de nodige respect 
behandeld te worden. 
 
Deze mogen enkel door volwassen personen gebruikt worden. 
 
De door ACE toegelaten granaten van “ENOLA GAYE” zijn speciaal ontwikkeld voor airsoft 
en zijn onschadelijk voor het milieu. 
 
De gebruiksaanwijzingen dienen strikt nageleefd te worden ten einde verwondingen te 
voorkomen. Bij ontsteking volgt een kleine vlam die eventueel een kleine brandwonde 
kan veroorzaken. Opletten is hier de boodschap. 
BB-granaten dienen na ontsteking direct weggesmeten te worden. Rookgranaten 
moeten na de rookontwikkeling losgelaten worden. 
 
De ontstekingskop mag nooit verwijderd worden tenzij men de granaat daadwerlijk 
wenst te gebruiken. Granaten zonder ontstekingskop kunnen immers ongewild 
ontstoken worden en aldus ontploffen in de pouches. 
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Rook- en bb-granaten mogen nooit op gewild een persoon gesmeten worden, enkel in de 
nabijheid van een persoon. 
 
Personen die hinder ondervinden van rook uit rookgranaat dienen zich onmiddellijk uit 
de rook te begeven. 
 
BB-granaten die ontstoken op de grond neer komen, mogen nooit terug opgeraapt, 
weggeschopt of op elke andere manier behandeld worden. De ontploffing die volgt is 
klein, doch kan verwondingen veroorzaken. 
 

3.6 Minimumschootsafstanden 
   
Om  verwondingen van schoten te minimaliseren dient elke speler rekening te houden met 
een minimumschootsafstand. De geldende regels staan hieronder opgegeven. 
 

Type wapen Minimumschootsafstand 
Pistolen, shotguns, semi en automatische wapens 5 meter 
Snipers(*) 20 meter 

 
(*) Met snipers bedoelen wij de wapens zoals die in het echt ook als sniperwapen worden 
gebruikt, maw bv dus geen MP5 met een scope op geplaatst. 
 
De geldende minimumschootsafstanden zijn berekend op de maximale toegelaten FPS-
waarde voor het type wapen. Deze FPS-waarden kan men terugvinden onder punt 5.1.1. 
 
Binnen de minimumschootsafstand kan de speler kiezen om zijn/haar tegenspeler uit te 
schakelen door middel van de “pangregel” of van de “mesregel”. 
 
De “pangregel” houdt in dat de speler het wapen en de mikorganen op de tegenspeler richt 
en duidelijk “pang” zegt tegen de tegenspeler. Deze laatste neemt dit op als een “hit”. 
 
De “mesregel” houdt in dat de speler de tegenspeler aanraakt en duidelijk “mes” zegt tegen 
de tegenspeler. De tegenspeler is hierdoor gehit en dient zich naar de safety zone te 
begeven. Hij is immers “vermoord” en kan niet gered worden door de medic. 
 
3.7 Personen op het terrein vreemd aan het event 
 
Indien er zich personen op het terrein bevinden die geen deel uitmaken van de spelersgroep 
of van de organisatie, dient dit onmiddellijk aan de organisatie gemeld te worden. 
 
De organisatie zal deze personen van het terrein begeleiden. 
 
Spelers die in de buurt komen van dergelijke personen waarschuwen tevens hun directe 
omgeving, zodoende dat er geen schoten worden gelost op deze personen. 
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4. Inleiding “Cobraville” 
 

4.1 Tijdsperiode 
 
Moderne Conflicten 
 
4.2 Operatie 
 
Anti-drugoperatie nabij Cobraville, een grensdorpje in Managua (fictief land, niet te 
verwarren met de hoofdstad van Nicaragua). 
 
4.3 SITREP 
 
Cobraville is van strategisch belang voor zowel de Amerikaanse troepen, als de Managuaanse 
guerrillastrijders. 
Het dorp biedt toegang tot de enige aangelegde weg in het operatiegebied welke leidt tot de 
grens met het buurland Brazzapays. Voor de Amerikaanse troepen is deze uiterst belangrijk 
voor hun toevoer van materiaal en voor de guerrilla’s is het belangrijk om hun drugs en 
wapens vanuit/naar Brazzapays te kunnen vervoeren. 
 
De Amerikaanse troepen die in deze operatiezone gestationeerd zijn houden zich vooral 
bezig met een Hearts & Minds operatie om de plaatselijke bevolking voor zich te winnen en 
zodoende de leiders van de guerrillastrijders kunnen vastgrijpen om deze aan de VN af te 
leveren. 
 
De guerrillastrijders van het Managuaanse bevrijdingsfront hebben in deze zone een 
geheime plantage en houden zich voornamelijk bezig met het oogsten van hun drugs. Eens 
deze volledig zijn verwerkt, zullen de drugs worden verkocht zodat ze geld hebben voor de 
aankoop nieuwe wapens bij de wapenleveranciers. 
 
Omwille van de spanningen tussen Managua en Brazzapays heeft de VN-veiligheidsraad 
enkele VN-soldaten in de operatiezone gestationeerd om ervoor te zorgen dat de 
Amerikaanse soldaten of de vrijheidstrijders de grens niet overschrijden. De VN heeft de 
nodige machtigingen van beide landen ontvangen om de nodige acties te ondernemen 
indien de situatie deze vereisen. 
 
In het dorp lopen enkele warlords rond die gekend zijn als drugsdealers. Door hun grote 
invloed op de burgers kunnen zij niet zomaar in hechtenis genomen worden. Daar zij echter 
corrupt zijn kunnen deze wellicht overhaalt worden, door geld, om hun zaken met de 
vrijheidsstrijders (tijdelijk) te staken. 
 
Tussen al deze vrijheidstrijders, Amerikaanse soldaten, VN-ambtenaren en warlords, lopen er 
nog regelmatig gewone ongewapende (?) burgers rond met al dan niet een specifieke rol. 
 
 
4.4 Planning event 
 
4.4.1 Zaterdag 12/09/2009 
 
• Poort open: 20.00hrs  
• Poort gesloten: 22.00hrs  
• Lights out: 24.00hrs  
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4.4.2 Zondag 13/09/2009 
 
• Poort open: 08.00hrs 
• Poort gesloten: 09.00hrs  
• FPS-testing: 08.15hrs - 09.30hrs (Eerst testen en dan aankleden is de boodschap! Niet op 

tijd getest is 1 uur wachten!)  
• Algemene briefing: 09.30hrs - 09.45hrs  
• Opbouw HQ teams: 09.45hrs - 10.00hrs  
• Begin event: 10.00hrs  
• Einde event: 16.00hrs (onder voorbehoud) 
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5. Spelreglement “Cobraville” 
 
5.1 Toegelaten wapens, wapenaccessoires, magazijnen en munitie 
 

5.1.1 Toegelaten wapens 
 
Alle realistische modellen van airsoftwapens worden toegestaan. Irrealistische wapens 
dienen aan de organisatie ter goedkeuring te worden voorgelegd. Hierbij dient tevens 
rekening gehouden worden met regel 2.3.1. 
 
De wapens dienen aan volgende FPS-waarden, gemeten met 0.20gr bb’s, te voldoen: 

 
Type wapen Maximale FPS-waarde 

Pistolen, shotguns, semi en automatische wapens 360FPS 
Snipers(*) 500FPS 

 
(*) Met snipers bedoelen wij de wapens zoals die in het echt ook als sniperwapen 
worden gebruikt, maw bv dus geen MP5 met een scope op geplaatst. 
 
5.1.2 Toegelaten wapenaccessoires 
 
Alle realistische wapenaccessoires worden toegestaan. Irrealistische accessoires dienen 
aan de organisatie ter goedkeuring  te worden voorgelegd. Hierbij dient tevens rekening 
gehouden te worden met regel 2.3.2. 
 
5.1.3 Toegestaan aantal magazijnen 
 
Voor “Cobraville” wordt geen minimumaantal magazijnen opgelegd, met uitzondering 
voor de supportwapens. Voor deze laatste categorie mag er maar 1 magazijn per wapen 
op het terrein bevinden. Hierbij dient tevens rekening gehouden te worden met regel 
2.3.3. 
 
5.1.4 Toegestaan aantal munitie 
 
Voor “Cobraville” is de limiet van het aantal gedragen munitie beperkt door het aantal 
magazijnen dat de speler draagt. Het herladen van de magazijnen mag echter enkel in 
het hoofdkwartier of in de safety zone gebeuren. 
 

5.2 Toegestaan aantal pyrotechnisch materiaal 
 

Elke deelnemer mag maar maximaal 4 granaten op het terrein meenemen. Dit omhelst 
tevens een combinatie van rook- en bb-granaten. Maw bv maximaal 2 rook- en 2 bb-
granaten. 
 
Indien de speler zijn voorraad granaten wil aanvullen, dient dit in het hoofdkwartier of in 
de safety zone te gebeuren. 
 

5.3 Toegestane kledij 
 
Omwille van de teamsverdeling op basis van de intensiteit van de basiskleur van de 
kledij, is deze beperkt per team. 
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De regels opgegeven in punt 2.5 blijven van kracht. 
 
Voor “Cobraville” gelden volgende regels. 
 
5.3.1 Amerikaanse troepen (blauw) 
 
De Amerikaanse troepen behoren tot het team “Light”. Onder “Light” verstaan we alle 
kledij met lichte kleuren. Voorbeelden hiervan zijn woestijncamouflage, tan, wit, multi-
camo, coyote brown enzovoorts. Er is geen tijdsperiodieke beperking voor de kledij, doch 
aangeraden wordt om moderne kledij te gebruiken. 
Snipers en hun spotter mogen gebruik maken van ghilliesuits zonder kleurbeperking. 
 
5.3.2 Managuaanse vrijheidsstrijders (rood) 
 
De guerrillastrijders behoren tot het team “Dark”. Onder “Dark” verstaan we alle kledij 
met donkere kleuren. Voorbeelden hiervan zijn od, woodland, marpat, cadpat, zwart 
enzovoorts. Er is geen tijdsperiodieke restrictie voor de kledij, doch aangeraden wordt 
om zo guerrilla-achtig mogelijke kledij te gebruiken. 
Snipers en hun spotter mogen gebruik maken van ghilliesuits zonder kleurbeperking. 
 
5.3.3 Verenigde Naties 
 
De VN-ambtenaren zijn herkenbaar aan een blauwe baret of helm en een blauwe vest. 
De keuze van kledij wordt verder niet beperkt, doch mag geen burgerkledij bevatten. 
 
5.3.4 Warlords 
 
De warlords lopen in burgerkledij rond. Zij zijn niet te onderscheiden van de gewone 
burgers. 
 
5.3.5 Missiegerelateerde personen en NPC’s 
 
Missiegerelateerde personen zullen een outfit dragen gerelateerd aan het personage dat 
ze vertolken in de missie. Deze personen zullen uitgebeeld worden door iemand van de 
organisatie. 
 
NPC’s, of Non-Playing Characters  beelden burgers uit die niet missiegerelateerd zijn. Zij 
dragen enkel bij tot het verder uitwerken van het realisme en kunnen eventueel in 
contact komen met de spelers indien hun rol dit vereist. Hierbij wordt een realistische 
interactie van de speler verwacht. 
 

5.4 Hit en medic-systeem 
 
5.4.1 Hit op de persoon 
 
Onder volgende voorwaarden moet een speler zijn/haar “hit” aannemen: 
- de speler wordt rechtstreeks door een bb getroffen, gelijk op welk lichaamsdeel, 

hoofddeksel of kledij – meerdere bb’s worden als 1 hit aanzien; 
- de speler wordt “gepangt” binnen een straal van 5 meter indien de loop van de 

tegenstrever duidelijk op de speler gericht is; 
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- de speler wordt “neergestoken” door een airsoftmes of airsoftbajonet – ook indien 
de speler al gehit werd en wacht op een medic; 

- de speler bevindt zich in een straal van 5 meter van een ontplofte granaat; 
- de speler bevindt zich in een loopgravengang waarin een granaat ontploft; 
- de speler trapt op een mijn (ballon) en doet deze exploderen; 
- de speler bevindt zich in een voertuig/gebouw dat volgens de regels wordt 

uitgeschakeld; 
- de speler wordt op het wapen geraakt en heeft geen back-up wapen in bezit of kan 

geen engineer oproepen; 
- de speler wordt door de organisatie aangeduid als zijnde geraakt door artillerie, een 

bom, mortiervuur, of andere middelen ter beschikking van de tegenspelers of eigen 
troepen. 

 
Bovenstaande is ook geldig wanneer het zich om “friendly fire” betreft. 
 
Elke “gehitte” speler duidt aan dat hij geraakt is door gebruik van een fluovestje. Het 
fluovestje wordt duidelijk zichtbaar op de persoon, of op het wapen gelegd. 
Om het realisme tijdens het spel, en om verrassingsaanvallen niet te laten vastlopen, 
wordt geen “HIT”, of “MEDIC” geroepen, nog enig andere verbale of non-verbale 
communicatie gevoerd. 
 
De speler dient zich op de plaats van de hit neer te leggen. Indien de persoon gehit wordt 
in een bewegend voertuig, blijft deze ter plaatse zitten. 
 
Indien de speler na 5 minuten niet kan gered worden door de medic (zie punt 4.4.3) dan 
dient deze zich in alle stilte naar de safety zone te begeven. 
 
Spelers die werden “neergestoken” zijn onmiddellijk dood en kunnen niet gered worden 
door een medic. Zij gaan zich aldus ook in alle stilte naar de safety zone. 
 
In de safety zone hangt een klok met 3 kleuren. Als de wijzer het kleur van het team  van 
de speler aangeeft, mag de speler de safety zone verlaten en dient deze zich terug aan te 
melden op zijn/haar hoofdkwartier ten einde nieuwe bevelen te ontvangen van de 
commandant. De maximale wachtperiode bedraagt 10 minuten. 
 
Een ricochet telt niet als hit. 
 
5.4.2 Hit op het wapen 
 
Indien de speler een directe hit op het wapen krijgt van 1 of meerdere bb’s, dan is het 
wapen buiten strijd gesteld. 
 
Indien de speler over een back-up beschikt, dan dient het getroffen wapen op de rug 
gedragen te worden ten einde aan te geven dat deze buiten gebruik is. Wapens gedragen 
op de rug mogen enkel terug in gebruik genomen worden indien deze hersteld worden 
door de Engineer. 
Bij herstelling door de Engineer dient deze laatste het “beschadigde wapen” 2 minuten 
vast te houden. 
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Indien de speler geen engineer kan oproepen, of bezit geen back-up, dan dient de speler 
de hit op het wapen als een hit op de persoon zelf aan te nemen. 
 
Een ricochet telt niet als hit. 
 
5.4.3 Medicsysteem 
 
Indien een speler een gehitte medespeler ontdekt, mag deze indien vereist uit de 
gevarenzone getrokken worden. Dit gewondenvervoer dient steeds door minimum 2 
speler te gebeuren. 1 van deze spelers mag de medic zelf zijn. 
 
De medic is de enige die een speler uit zijn/haar lijden kan verlossen door gebruik te 
maken van het kaartensysteem. 
 
Zodra de medic denkt dat alles veilig is, toont hij/zij de gehitte speler de speelkaarten 
met de rug naar boven. De gehitte speler heeft de keuze uit volgende kaarten en hun 
respectievelijk gevolg. 
 

Kaart Gevolg 
Schoppen Aas Doodgebloed – naar de safety zone 
Harten 1 Medic verzorgd de speler gedurende 1 minuut 
Harten 2 Medic verzorgd de speler gedurende 2 minuten 
Harten 3 Medic verzorgd de speler gedurende 3 minuten 
Joker Schampshot – terug de strijd in soldaat! 

 
Personen die door de medic worden verzorgd, alsook personen die wachten op een 
medic mogen niet als levend schild gebruikt worden! 
 
Hoe meer speler gebruik maken van het medic-systeem, des te minder spelers moeten er 
naar de safety zone komen. 
 

5.5 Constructies en voertuigen 
 

5.5.1 Constructies 
 

5.5.1.1 Hoofdkwartier 
 
Tijdens  de MILARP heeft elk team zijn eigen hoofdkwartier. De organisatie bepaalt 
steeds de ligging hiervan. 
Elke speler wordt aangeraden alles wat hij/zij denkt nodig te hebben tijdens het 
event met zich mee te nemen naar het hoofdkwartier. “Alles” omhelst niet alleen het 
(reserve) airsoftwapen, munitie en granaten, doch ook voedsel en drinken, alsook 
eventuele reservekledij. 
 
Het doel van het hoofdkwartier is om zo weinig mogelijk spelers in de safety zone 
komen uitrusten, een hapje eten of wat komen drinken. 
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Magazijnen en granaten mogen aangevuld worden in het hoofdkwartier, dus 
hiervoor heeft men de safety zone in principe ook niet nodig. 
 
Er mag niks ontvreemd worden vanuit het vijandelijk hoofdkwartier. 
 
5.5.1.2 Drop-off points 
 
Missiegerelateerde objecten of personen dienen soms naar een drop-off punt 
gebracht te worden.  De organisatie bepaalt steeds de ligging hiervan. 
Deze punten mogen door de tegenspelers aangevallen worden en  gevonden 
objecten of personen mogen dan meegenomen worden. 
Hier mogen dus geen persoonlijke spullen achtergelaten worden. 
 
Een drop-off point, en de personen erin, indien deze uit een afgesloten structuur 
bestaat, kunnen enkel uitgeschakeld worden door een waterballon of door een 
granaat indien de plaatsing dit toelaat. 
 
5.5.1.3 Check-Points 
 
Controlepunten kunnen aangelegd worden in het terrein. De organisatie bepaalt 
steeds de ligging hiervan. 
Controlepunten mogen door de tegenspelers aangevallen worden en gevonden 
voorwerpen of personen mogen dan meegenomen worden. 
Hier mogen geen persoonlijke spullen achtergelaten worden. 
 
Een check-point, en de personen erin, indien deze uit een afgesloten structuur 
bestaat, kunnen enkel uitgeschakeld worden door een waterballon of door een 
granaat indien de plaatsing dit toelaat. 
 
5.5.1.4 Ambush points 
 
Elk team mag zelf bepalen waar men 1 of meerdere ambush punten zal opstellen. 
 
5.5.1.5 Andere constructies 
 
Elk team kan eventueel over missiegerelateerde constructies beschikken. Dit kan 
zowel een helipoint zijn, een laboratorium, een mijnenveld, een plantage, 
enzovoorts. 
 
Elk team apart zal hiervoor in hun respectievelijke teambriefing de nodige 
aanwijzingen voor krijgen. 
 
Sommige van deze missiegerelateerde constructies kunnen verplaatsbaar zijn. 
 

5.5.2 Voertuigen 
 
Voor bepaalde gebeurtenissen zullen er zich voertuigen op het terrein begeven. 
 
De voertuigen kunnen verschillende functies hebben gedurende het event, gaande van 
een doodnormale taxi, tot drugsvervoer, VIP transport, wapentransport, bomauto of 
bevoorrading. 
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De voertuigen zullen steeds door iemand van de organisatie bestuurd worden en zullen 
nooit sneller dan stapvoets rijden ten einde de veiligheid van de spelers te garanderen. 
 
De bestuurders kunnen nooit uitgeschakeld worden door erop te schieten. Zij worden 
aanzien als de motor van het voertuig. 
Alle andere inzittenden kunnen door middel van een bb uitgeschakeld worden. 
Het voertuig kan enkel uitgeschakeld worden door middel van een waterballon. Indien 
dit gebeurd zijn alle inzittenden gehit. 
 
Granaten en rook granaten mogen noch vanuit, noch in een voertuig gesmeten worden. 
 
Alle inzittenden, met uitzondering van de bestuurder mogen vanuit een voertuig 
schieten. 
 
Een voertuig met de knipperlichten aan is out-of-game. 
 

5.6 Communicatie 
 
Elk team kan een bepaald aantal frequentie toegedeeld krijgen ten einde met elkaar te 
kunnen communiceren. Het toekennen van 1 of meerdere frequenties is gebonden aan het 
scenario. 
 
Voor “Cobraville” krijgt elke team een aantal frequenties die hierbij opgelijst staan. 
 

Frequentie Team MHz 
1 Dark 446.00625 
2 Dark 446.01875 
3 Dark 446.03125 
4 ACE 446.04735 
5 Light 446.05625 
6 Light 446.06875 
7 Light 446.08125 
8 UN & Warlords (ACE) 446.09375 

 
Er mag enkel gebruikt gemaakt worden van toestellen die voldoen aan de Belgische 
wetgeving betreffende mobiele en vast communicatiemiddelen die gebruik maken van 
bovenstaande MHz frequenties. 
 
Het afluisteren van het vijandelijke radioverkeer is toegelaten, doch het uitzenden erop is 
niet
 

 toegestaan. 

Het afluisteren van de frequenties voorbehouden aan de organisatie is niet

 

 toegestaan. Deze 
mag enkel in geval van nood gebruikt worden. 

5.7 Spelattributen 
 
De spelattributen die het in het spel kunnen gebruikt worden ten einde een missie uit te 
kunnen voeren dienen als een goede huisvader behandeld worden. 
 
Elke speler die een attribuut in bezit heeft is verantwoordelijk voor de toestand van het 
attribuut. 
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ACE probeert de attributen zo echt mogelijk te maken, en wensen deze in goede staat terug 
te krijgen na het spel. 
 
Spelers die een attribuut mogen dragen, mogen deze nooit achterlaten op het terrein, tenzij 
op een plaats bepaalt door de missie. 
 
Indien een speler niet kan gered worden door de medic, of het attribuut kan niet afgenomen 
worden door een tegenspeler, dient het attribuut meegenomen worden naar de safety zone. 
Naar gelang het attribuut of de missie dient deze misschien afgegeven te worden in de safety 
zone. 
 
5.8 Fouilleren en gevangenen 
 

5.8.1 Fouilleren 
 
Spelers mogen niet gefouilleerd worden. Enkel een oppervlakkige controle mag verricht 
worden indien de rol van de speler dit vereist. 
 
Elk gevonden voorwerp dat eigendom is van de gecontroleerde speler mag niet

 

 in beslag 
genomen worden. Deze worden echter wel aanzien als zijnde “vernietigd”. 

5.8.2 Gevangenen 
 
Spelers mogen niet gevangen genomen worden, tenzij dit in een missie uitdrukkelijk 
wordt gevraagd. De spelers die gevangengenomen mogen worden, worden hiervan op 
de hoogte gesteld zodoende zij hierop realistisch kunnen reageren. 
 
Elk voorwerp dat op een gevangen persoon wordt gevonden, en dat eigendom is van de 
gevangen speler, mag niet

 

 in beslag genomen worden. Het wordt als zijnde “vernietigd” 
aanzien. 

5.9 Artillerie, air-strikes, gasaanvallen, en andere massavernietigingswapens 
 
Elk team heeft recht op een beperkt aantal wapens die zij kunnen inzetten vanuit hun 
hoofdkwartier. 
 
Deze wapens zijn voornamelijk enkel beschikbaar indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn. 
De beschikbare wapens, hun aantal en hun respectievelijke voorwaarden zijn uitgeschreven 
in het deel voor het team. 
 
Sommige wapens kunnen direct gebruikt worden, andere hebben nood aan coördinaten 
gegeven vanuit het hoofdkwartier. 
 
Elk wapen heeft een verschillende impact op de spelers. De impact hiervan is tevens 
uitgeschreven in het teamgedeelte van dit reglement. 
 
5.10 Bevoorradingsruns 
 
De organisatie zal regelmatig een bevoorradingsrun inplannen waarbij een neutrale wagen 
met bb’s, drinken, gas en granaten een bepaald punt zal bezoeken. Op dat punt zal de speler, 
indien nodig aankopen kunnen verrichten. 
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Elk teamcommandant krijgt een apart bevoorradingspunt doorgegeven per 
radiocommunicatie. 
 
De Marshall die deze run uitvoert is geen doelwit, noch de wagen en de inhoud ervan. De 
spelers blijven echter in het spel. 
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6. Reglement Amerikaanse troepen 

 
Alles ga je toch nooit weten.  
 



 

Versie 0.1 Airsoft Custom Events vzw - 2009 21 

7. Reglement Managuaanse Vrijheidsstrijders 
 
Alles wat je hoort over hun kan wel eens waar zijn. 
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8. Reglement Verenigde Naties 
 
Top secret zoals altijd. 
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9. Reglement Warlords 
 
9.1 Algemeen doel en uitleg 
 
Elke speler in het team “warlords” beeldt een Managuaanse warlord uit. 
 
De warlords hebben als enige doel het pesten van de Amerikanen, de VN-soldaten en het 
verhandelen van drugs tegen geld met de vrijheidsstrijders. 
 
Hiernaast willen ze af en toe wel eens met de Amerikanen samenwerken in ruil voor 
pakketten voor hun bevolking. 
 
9.2 Rules of Engagement 
 
Volgende Rules of Engagement zijn van kracht voor de warlords: 
 

• Warlords hebben lak aan regels en hebben er dus ook geen. 
 
9.3 Hiërarchie 
 
De warlords hebben geen hiërarchie. 
 
9.4 Rollen binnen  de warlords 
 

9.4.1 Warlord 
 
Er is maar 1 rol, en dat is die van de warlord. 
 
Elke speler binnen deze groep is gewoonweg een warlord. 
 
Ze kunnen zelfstandig, maar ook in groep opereren. 
 

9.5 Te winnen of te verliezen prijzen (Vooraf gekende missies) 
 
Daar de warlords enkel een pestrol hebben en hiernaast ook nog enkel kredieten uitdelen 
wanneer dit vereist is, zijn er voor hun geen te winnen of te verliezen kredieten. 

 
9.6 Speciale wapens of acties 
 
De warlords beschikken niet over speciale wapens of acties. 
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10. Bijlagen 
 
Hierna volgen de nodige bijlagen om bepaalde missies tot een goed einde te kunnen 
brengen. 
 
Wees er voorzichtig mee, als deze in handen van de tegenspelers komen zal je missie 
gegarandeerd falen! 
 
Volgende bijlagen kunnen hierbij gevonden worden: 
 

• Kaart van het operationeel gebied  
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BIJLAGE I 
 
De Kaart wordt tevens in aan apart document geleverd! 
 
De warlords hebben lak aan regels en hebben dus eigenlijk  geen kaart nodig. 
 
De groenen lijn is de DMZ en de rode lijn is de grens van het terrein. 
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!!!Document dat dient ingevuld en gedagtekend afgegeven te worden bij de inkom van het terrein!!! 
 

 
Ondergetekende, 
 
Naam en voornaam (in hoofdletters) ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Geboren te …………………………………………………………………….. op datum van …………………………………………… 
 
 
Ingeschreven onder de nickname (in hoofdletters) …………………………………………………………………………… 
 
bij team “Light / Dark / VN-soldaten / Warlords. (*) 
 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Verklaart uitdrukkelijk de regels van het ACE vzw event MILARP “Cobraville” gelezen te hebben en 
deze na te leven. 
 
 
Verklaart uitdrukkelijk dit event bij te wonen zonder enige paramilitaire, religieuze of politieke 
doeleinden. 
 
 
Verklaart zich bewust te zijn van de gevaren van de sport airsoft en is bij eigen weten fit en gezond 
om deel te nemen aan dit event. 
 
 
Verklaart de nodige bereidwilligheid ten toon te stellen tot het goed welslagen van dit event en is 
beried de organisatie de nodige feedback te verlenen zodoende het volgende event nog beter kan 
worden. 
 
 
Verklaart uitdrukkelijk akkoord te zijn dat er fotografisch materiaal wordt gemaakt die voor 
promotionele doeleinden kunnen gebruikt worden. 
 
 
Is akkoord  / niet akkoord (*) opgenomen te worden in de ACE mailinglist betreffende informatie 
over volgende MILARP events van ACE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum Handtekening 
 
(*) schrappen wat niet past 


