Piratenkoren en hun kledij.

Veel piratenkoren zullen ter opsiering van hun kledij wapens op hun kostuum dragen.
Dit om duidelijk uitstraling te geven als zijn de een piraat.
Zolang als dit om plastic wapens gaat zal dat geen problemen geven, maar zodra
men daar wapens op gaat dragen van metaal is dat een andere zaak.
Dolken en zwaarden zijn wapens in de zin van artikel 2, eerste lid, categorie IV van
de Wet wapens en munitie (Wwm). Het dragen ervan op de openbare weg of op
andere voor publiek toegankelijke plaatsen is echter gelet op artikel 27 van de Wwm
wel verboden. De Regeling wapens en munitie (Rwm) kent weliswaar enkele
vrijstellingen met betrekking tot het dragen van wapens van categorie IV, echter geen
van deze vrijstelling heeft betrekking op een piratenkoor. Echter zou men dit toch
willen binnen het koor, is er de mogelijkheid om het wapen af te zagen tot ongeveer
5cm voor het handvat. Daardoor is het als zo danig nog een wapen voor de wet en
word dit bij de wet gezien als een wapen. Men dient het handvat en schede waar het
wapen in thuis hoort wel met seconden lijm of op een andere manier met elkaar te
verbinden zodat het één geheel is en men de zaak niet uit elkaar kan trekken. Dit is
immers ook niet nodig het dient alleen ter versiering van de uitrusting op het
piratenkostuum. Daardoor is het afgezaagde mes en het handvat gelijmd in de
schede geen wapen meer. Het neemt ook niet weg dat via de afdeling
korpschefzaken voordien de wapens dient aan te bieden voor controle, waarop men
na controle schriftelijk een bewijs krijgt dat men er mee mag lopen. Dat dit aan
regels verbonden is spreekt voor zich.
Het piratenkoor The Lady Pirates is landelijk het eerste koor wat hiervoor schriftelijk
toestemming heeft en dus de primeur.
Men dient er vanuit te gaan dat de politie er landelijk op gaat controleren en op zal
treden tegen overtreders.

