
  
 
 
 
 
 
 
Paintball is een hele leuke sport, maar deze sport kan gevaarlijk zijn wanneer men zich niet aan de 
regels houdt. Daarom dienen deelnemers altijd de volgende regels op te volgen. 
 
Algemeen 
- Alle deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. 
- Alcohol en paintball gaan niet samen! 
 
Marshall 
- De deelnemer dient altijd de instructies van de marshall (begeleider) op te volgen. 
- Bij het klinken van een fluitsignaal, onderbreekt iedereen het spel en begeeft iedereen zich 
naar de neutrale zone. 
- Op de marshall mag niet worden geschoten. Gebeurt dat toch, dan heeft deze de 
mogelijkheid de schutter “uit het spel te schieten”. 
 
In het veld 
- In het veld draagt iedere deelnemer de veiligheidsbril. Deze mag pas afgezet worden wanneer 
de deelnemer in de ‘neutrale zone’ is. 
- Bij eventueel beslaan van de bril moet de deelnemer deze blijven dragen tot hij / zij bij een 
marshall is of tot de marshall bij de deelnemer is. Pas dan mag de bril worden afgezet en 
worden gewisseld. 
- Wanneer men geraakt is en er is verf op het pak, moet men zo snel mogelijk naar de ‘neutrale 
zone’ terug. Houd de marker (het paintball wapen) boven het hoofd, in de lucht zodat 
iedereen kan zien dat je geraakt bent. 
- Bij haperende of niet functionerende uitrusting dient men zich te begeven naar de marshall of 
naar de neutrale zone. Houd de marker boven uw hoofd! 
- Het is verboden om met Paintball uitrusting op de openbare weg te komen! Het speelveld 
mag daarom niet worden verlaten. 
 
Schieten 
- Er mag niet geschoten worden binnen 10 meter tot de andere deelnemer. 
- Er mag niet geschoten worden op deelnemers die het wapen boven het hoofd houden. 
- Er mag niet geschoten worden op deelnemers buiten het spel, ook niet op de marshall. 
- Er mag niet geschoten worden op dieren. 
- Richten op het hoofd van een andere deelnemer is niet toegestaan. Wanneer een deelnemer 
op het hoofd wordt geraakt, is men niet uitgeschakeld. 
 
De marshall houdt tijdens het spel toezicht op het naleven van de veiligheidsvoorschriften en de 
spelregels. 
 
Bij het voordoen van een onveilige situatie, onderbreekt de marshall het spel door middel van een 
fluitsignaal en dient iedere deelnemer zich te begeven naar de neutrale zone. 
 
Deelnemers die zich niet houden aan de veiligheidsvoorschriften, worden uit het spel verwijderd, 
zonder teruggave van het betaalde bedrag. 


