Zelf
verdediging
Voorkomen is
beter dan genezen

1

Ontdek hoe jij
voorkomt dat
je een weerloos
slachtoffer
wordt

2

Een stappenplan met
3 simpele principes
die je helpen om je
veiligheid te bewaren.

3

Even
voorstellen

Wij zijn Marcel en Esther, wij zijn
de trotse eigenaren van MATCH
(Martial Arts Training Center
Holland). Aangezien je ons
e-book hebt aangevraagd gaan
we ervan uit dat je wil weten hoe
jij kunt voorkomen dat je een
hulpeloos slachtoffer wordt. Dat
gaan we je in dit e-book precies
uitleggen.
Dit e-book is tot stand gekomen
op basis van onze ervaringen
door de jaren heen en mede
dankzij de input van verschillende
ervaringsdeskundigen uit de
marine en andere vecht en
verdedigingssporten. We leren je
een praktisch stappenplan dat
bestaat uit 3 fases. Maar voordat
we verder gaan willen we je eerst
iets meer over onszelf vertellen.
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Wie zijn wij waarom doen we
wat wij doen?
Zoals gezegd, wij zijn Marcel en Esther. Wij zijn samen sinds 2005 en
getrouwd sinds 2008. We leerden elkaar kennen via een gedeelde
interesse in Filipino Martial Arts. Je zou kunnen zeggen dat deze
dynamische vorm van Martial Arts een rode draad is door ons
leven. Een passie die is uitgegroeid van een hobby tot een complete
levensstijl. Het vormt de basis van onze sportschool, en daarnaast
is Marcel de vertegenwoordiger van de Filipino Martial Arts stijl Doce
Pares in Nederland.
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Wie zijn wij waarom doen we
wat wij doen?
Door de jaren heen hebben we meer dan 1.000 mensen mogen
trainen. Waarbij we steeds weer opnieuw zagen, hoe belangrijk
het is om vaardigheden aan te leren waarmee jij sterk in je
schoenen staat.
Als jij weet wat je moet doen in een situatie waarin jij kan
eindigen als slachtoffer, dan is dit goed voor je zelfvertrouwen,
je weerbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Als je iets doet wat
je leuk vindt en als jij lekker in je vel zit, dan straal je dit ook uit.
Dit draagt bij aan je zelfvertrouwen het maakt je weerbaarder.
Dit zorgt ervoor dat je letterlijk minder kwetsbaar bent. En dat is
uiteindelijk waar wij het voor doen.
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Waarom dit E-book...
... een tirade vooraf
Persoonlijk worden wij niet goed van mensen
die vinden dat ze het recht hebben om andere
mensen aan te vallen. En toch gebeurt het.
Helaas kunnen we daar niets aan veranderen.
Wat we wel kunnen doen, is kennis delen, over
hoe jij jezelf kunt beschermen in bedreigende,
beangstigende situaties en hoe je voorkomt dat
je een hulpeloos slachtoffer wordt. We kunnen
laten zien welke simpele technieken je kunt
toepassen, waarmee je direct het verschil kunt
maken als het er op aankomt, ook zonder dat je
jarenlange ervaring in de vechtsport nodig hebt.
In dit e-book geven we je een stappenplan zodat
jij handvatten hebt waarmee jij kunt voorkomen
dat je in een situatie belandt waarin jij eindigt als
een weerloos slachtoffer. Laat de informatie uit
het e-book goed op je inwerken, we willen dat
je een bewustzijn creëert dat je helpt om jezelf
te beschermen in bedreigende beangstigende
situaties.
Marcel en Esther
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Voorkomen is
beter dan
genezen.
Stel je staat bij een pinautomaat,
waar je net 100 euro hebt gepind.
Vanuit het niets staat er een persoon
naast je die je duidelijk maakt dat
je maar beter je geld af kunt geven,
want anders.....
Wat zou jij doen in zo’n situatie?
a: de strijd aangaan
b: je geld afgeven

Gevoelsmatig roept je hele lichaam
misschien, bekijk het eens, ik geef
mijn geld niet af… Maar wat als we
je vertellen dat je geld afgeven in
dit geval de beste manier is om te
voorkomen dat je als een slachtoffer
eindigt. Hoe moeilijk dit ook is. Want
wat als je de strijd aangaat en je
overvaller blijkt een mes te hebben,
waardoor jij in het ziekenhuis belandt
of erger… of je gaat de strijd aan en je
8
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slaat je overvaller het ziekenhuis

doet, maar uiteindelijk kent

in, waardoor jij een strafblad

zelfverdediging geen winnaars

oploopt met alle gevolgen

of verliezers. Het doel van

vandien. Is in het kader van

zelfverdediging is doen wat je

zelfverdediging het afgeven van

moet doen om jezelf in veiligheid

je portemonnee dan geen betere

te brengen. Niet meer en niet

keuze? Het lijkt misschien op

minder dan dat. Ook al betekent

falen en we zeggen ook niet dat

dit dat jij je geld af moet geven.

het niets met je zelfvertrouwen

Dat is een lekker begin hé….?
Dit is waarschijnlijk niet wat je verwacht had
om te lezen.
Wat we hiermee duidelijk willen maken is, dat
het toepassen van fysiek geweld niet altijd
de beste manier is om jezelf veilig te houden.
Je persoonlijke ego, trots en haantjesgedrag
kunnen er juist toe leiden dat jij eindigt als een
slachtoffer.
Het doel van zelfverdediging is overleven en
tijd creëren om jezelf in veiligheid te brengen.
Nog beter is het om te voorkomen dat je
in een situatie komt waarbij je jezelf moet
verdedigen. Dit is dan ook de eerste fase uit het
stappenplan.
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deel 1
voorkomen
In het e-book behandelen we
verschillende scenario’s. Daar
waar we over “hij” spreken in de
voorbeelden kan natuurlijk ook
zij staan.
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deel 1
voorkomen
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Natuurlijk wil je niet
constant bezig zijn
met je veiligheid. Maar
onbewust denk je er wel
aan, anders had jij dit
e-book niet aangevraagd.
Door een aantal
voorzorgsmaatregelen te
nemen en vaardigheden
aan te leren, zorg jij
ervoor dat je aanzienlijk
minder kans hebt om in
bedreigende of angstige
situaties terecht te komen.
Door de vaardigheden
te trainen worden het
onbewuste handelingen
die je toepast in
verschillende situaties. Het
wordt een automatisme,
een reflex waar je niet
over nadenkt.

1.1 De Initial scan
De initial scan zorgt er voor dat je bewust over straat gaat. Dat je de
omgeving waarin jij je bevindt scant, voelt het niet goed ga dan weg.
Kijk breed en observeer wat er om je heen gebeurt. Dit noemen we de
initial scan.
De belangrijkste tip die we je kunnen geven is, ben jezelf bewust van
de omgeving. Luister naar je onderbuikgevoel. Het zijn namelijk niet
de momenten dat er veel sociale controle is, dat jij het meeste risico
loopt. Dit lijkt misschien een hele opgave, maar door hier nu bewust
bij stil te staan ontwikkel je een vaardigheid die je in iedere situatie
onbewust toepast en waarmee je heel veel narigheid voorkomt.
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Checklist initial scan
Ga jij bijvoorbeeld wel eens wandelen of hardlopen?
Het moment waarop je dat doet, maakt een groot
verschil in de mate waarin jij veilig bent op straat.
Denk er maar eens over na:
zoek jij de drukte op of ga je naar een plaats waar je in alle rust tot
jezelf kunt komen. Zoals het bos, een park of buiten de bebouwde
kom?
Ben je alleen of met een vriend of vriendin?
Wandel je overdag of s’avonds?
Luister je muziek of geniet je van de geluiden om je heen?
Ben jij jezelf bewust van je omgeving of sluit jij jezelf ervan af?

Of als je naar de kroeg gaat:
Let jij dan op de sfeer in de kroeg?
Of kijk je hoe druk het het er is?
Waar de nooduitgangen zijn?
Ben je alleen, of zijn er andere mensen in je omgeving. Hoe
gedragen zij zich?
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Op welke van deze momenten ben je het meest
kwetsbaar denk je?
Luister je naar muziek, zorg ervoor dat je toch contact houdt met
de omgeving, doe één oordopje in, of zet de muziek zacht zodat je
precies kunt volgen wat er in je omgeving gebeurt. Zo voorkom je
dat je verrast wordt door iemand die je niet hoort aankomen.
Betreed je een ruimte, of ga je een kroeg binnen observeer dan de
ruimte, wat gebeurd er?
Hoe is de sfeer?
is het druk in de ruimte?
Zijn er nooduitgangen?
waar zijn de wc’s?
Voelt het niet goed luister dan naar dit gevoel en ga weg. Weggaan
is een manier om conflicten te voorkomen en dus een perfecte
manier om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. Dit lijkt misschien
makkelijk, maar het tegendeel is waar. Je moet heel sterk in je
schoenen staan om echt naar je onderbuikgevoel te luisteren. Het
is veel eenvoudiger om te denken, het zal wel niet, vooral op het
moment dat je anders iets moet laten wat je heel graag wil.
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Visualisatie
Denk terug aan het voorbeeld met de pinautomaat
en pas de initial scan toe. Hoe ziet de omgeving er in
jouw beleving uit?
Is het donker of licht?
Is het een pinautomaat op een afgelegen terrein; in het kantoor
van de bank; of in het midden van het centrum?
Sta je alleen bij de pinautomaat of ben je samen met iemand
anders?
Zijn er veel of weinig mensen om je heen?
Staat er iemand achter. Zo ja, hoe gedraagt diegene zich? Staat de
persoon dicht achter je of houdt die afstand?
Voeg aan deze situatie zelf nog eens 4 kenmerken toe. Hoe ziet de
omgeving eruit? Zie je objecten, personen, hoe gedragen zij zich.

Zie je het voor je?
Bedenk dan nu wat je aan de situatie zou
kunnen veranderen waardoor de kans dat
jij wordt overvallen kleiner wordt….
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Schrijf dit voor jezelf op…..

De kans dat jij in het tweede

In het voorbeeld vertellen we

geval wordt overvallen, is

namelijk niets over de vorm van

aanzienlijk kleiner dan in het

dreiging.

eerste geval. Door bewust bezig

Stel je voor dat jij ‘s avonds
laat alleen gaat pinnen bij een
afgelegen woonboulevard. Op de
parkeerplaats staat een auto met
daarin twee mannen die daar
een beetje rondhangen.
Of je loopt op zaterdagmiddag
samen met een vriend of vriendin
door de stad en je besluit te
gaan pinnen bij de bank. Drie
meter achter je staat een oudere
vrouw te wachten tot zij kan gaan
pinnen.
Voel je het verschil?
In een film zie je het gevaar
waarschijnlijk al van mijlenver
aankomen.

te zijn met je omgeving en de
mensen die zich erin bevinden
verklein je direct de kans dat jij in
een bedreigende situatie terecht
komt.
Toch is dit nog niet zo makkelijk,
want stel dat jij contant geld
nodig hebt om iets leuks te gaan
doen en je staat alleen in het
donker op de woonboulevard.
Dan is het heel moeilijk om naar
een onderbuikgevoel te luisteren
dat roept, NEE, DOE NIET, GA
DAAR NIET PINNEN.
Je moet dan sterk in je schoenen
staan om naar dit gevoel te
luisteren en na te denken over
andere mogelijkheden.
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1.2. Detailed scan
Na de initial scan volgt de
detailed scan. Ook deze scan
leggen we uit aan de hand van
een voorbeeld.

Stel je loopt alleen over straat. Je
hebt de initial scan uitgevoerd
en plotseling zie je een persoon
naderen. Wat nu? Terwijl de
persoon langzaam dichterbij komt
denk jij, shit, het zal toch niet.

Wat moet je doen.

Zoals gezegd, luister naar je
onderbuik gevoel. Dit gevoel is
een oerinstinct wat bedoeld is om
je veilig te houden. Tegenwoordig
zijn we alleen niet meer gewend
om hier naar te luisteren.
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Checklist detailed scan
Scan de persoon. Dit noemen we ook wel de
Detailed scan.
Detailed scan, body language van de ander, gezicht, handen,
gezicht
Bewust scannen van zijn houding, zijn gedrag, kleding.
Heeft hij zijn handen wel of niet in zijn zakken?
Een regel om te houden is: Gezicht handen gezicht.
Je kijkt namelijk eerst of hij naar je kijkt, is hij iets van plan, dit valt
wel af te lezen aan iemand zijn gezicht.
Daarna kijk je naar zijn handen, heeft hij zijn handen in zijn zakken,
probeert hij iets te grijpen, heeft hij gebalde vuisten ja of nee.
Vervolgens kijk je weer naar het gezicht. De persoon is nu dichterbij,
waardoor je de persoon nog beter kunt bekijken. Kijkt de persoon je
uitdagend aan? Houdt de ie je in de gaten? Kijkt ie juist nonchalant
weg?

Kom je na het volgen van de bovenstaande tips tot
de conclusie, dit is niet goed! Luister hier dan naar,
ben extra alert en zorg dat je wegkomt!
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deel 2
wegkomen
In het e-book behandelen we
verschillende scenario’s. Daar
waar we over “hij” spreken in de
voorbeelden kan natuurlijk ook
zij staan.
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deel 2
wegkomen

Ok je hebt de tips gevolgd,
je bent tot de conclusie
gekomen dat je in een
situatie bent beland
waarbij je niet veilig bent!
WAT NU! Zorg dat je veilig
wegkomt!
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2.1. houding en gedrag
Vechten, vluchten of bevriezen en niet weten wat je moet doen.
Het kan je allemaal overkomen als je jezelf moet verdedigen. Hoe
jij reageert? Dat kun je niet voorspellen. Iedereen en iedere situatie
is anders. Wat je wel kunt doen is zorgen dat je weet wat je kunt
doen en jezelf een reflex aanleren waarmee je handelt zonder
dat je erbij na hoeft te denken. Hiermee vergroot jij de kans dat je
ongeschonden uit de strijd komt.

Niets doen is geen optie.

Allereerst is het heel belangrijk om jezelf bewust te zijn van je
eigen capaciteiten. Kortom: je sterkten en zwakten. Ben jezelf ook
bewust van je eigen houding en gedrwag.
De meeste aanvallers willen een makkelijke prooi. Ze willen
niemand aanvallen die terugvecht. Lichaamstaal speelt hier
een belangrijke rol in. Als je niet weet wat je kunt doen om jezelf
te verdedigen en je jezelf onzeker voelt en zenuwachtig bent
weerspiegelt dit zich in je houding. Dit is het soort lichaamstaal
dat iemand die op zoek is naar een slachtoffer oppikt. Door meer
zelfvertrouwen en assertiviteit uit te stralen kun je een potentiële
aanvaller afschrikken.
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Escape plan
Gebruik je omgeving
Kijk in je omgeving of er iets is wat je kunt gebruiken.

Is er een mogelijkheid om weg te komen?

Zie je iemand lopen die je kunt aanspreken, al is het maar om een
“praatje” te maken

Is er een huis waar je kunt aanbellen?

Zie je voorwerpen die je eventueel kunt gebruiken om jezelf mee te
verdedigen.

Draag jezelf voorwerpen bij je om waarmee je tijd kunt creëren om
weg te komen.
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2.2 De-escaleren
Lukt het niet om je aanvaller af te schrikken dan wil je
de situatie het liefste de-escaleren met het doel om
veilig weg te komen. Maar hoe doe je dat? Het is erg
belangrijk om te beseffen dat verschillende mensen
totaal anders reageren op eenzelfde gebeurtenis.

Persoonlijke communicatie
Je persoonlijk verbale en non-verbale communicatie spelen
een belangrijke rol. Iedere situatie vraagt om een goed
inschattingsvermogen.
Houd afstand
Probeer allereerst afstand te houden zodat je weg kan komen wanneer
je de mogelijkheid hebt.
Geef je spullen af
Geef zo nodig je spullen af (zoals in het voorbeeld van de pinautomaat).
Wat is je portemonnee waard als je in het ziekenhuis belandt om hem te
behouden.
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2.3 Bevriezen
Het beste is natuurlijk om

de hoek komt scheuren. De

de situatie verbaal op te

schrikreactie die vrijkomt zorgt

lossen door te praten, het

ervoor dat je stilstaat zonder erbij

is slim om jezelf een aantal

na te denken en voorkomt dat je

standaardzinnen aan te

onder de auto terecht komt. De

leren die je kunt gebruiken in

angst die dit met zich meebrengt

verschillende situaties. Want

zorgt er op dat moment voor dat

op het moment dat het ertoe

je bevriest.

doet krijg je te maken met stress
en op zo’n moment is het vaak
moeilijk om echt na te denken. In
zo’n angstige situatie is de kans
aanwezig dat je bevriest.

Bereid je voor

Bereid je voor op een situatie
waarin je niet niet weg kunt
komen. Controleer bijvoorbeeld
of je voorwerpen bij je draagt

Bevriezen is een heel natuurlijke

waarmee je afleiding kunt

reactie bij gevaar. Het is een

creëren of jezelf kunt verdedigen

overlevingsinstinct. Het helpt je

mocht dit nodig zijn. Het is zo ie zo

om een harde klap te kunnen

altijd verstandig om voorwerpen

verwerken. Het is een instinctieve

bij je te dragen waarmee jij jezelf

reactie die bedoeld is om je

kunt verdedigen en letterlijk tijd

te beschermen. Bijvoorbeeld

kunt kopen om weg te komen.

als een auto onverwachts om

Hier komen we later op terug.
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ANGST GAAT NOOIT WEG
Angst gaat nooit weg en daarmee gaat ook het
bevriezen nooit weg. Je kunt nooit 100% voorkomen
dat je bevriest. Dat gezegd hebbende, wat je wel wil,
is zo kort mogelijk bevriezen. Want het is natuurlijk niet
handig als je niet in staat bent om in actie te komen
op het moment dat iemand je aanvalt. Hoe meer
je dus in staat bent om instinctief te handelen hoe
kleiner de kans is dat je bevriest.
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2.4 Agressief gedrag
Op het moment dat je te maken krijg met
agressief gedrag kan de situatie snel uit de
hand lopen. Hier spelen je eigen houding en
gedrag een hele grote rol.

Voorbeeld:
Je staat aan de bar in een volle kroeg om een biertje
te bestellen en stoot per ongeluk het biertje van je
buurman om. Niet alleen valt de inhoud van het glas
op de grond, het beland ook op de kleding van de
voormalige eigenaar van het biertje, die deze actie
alles behalve kan waarderen.
Boos draait hij zich om en kijkt je vernietigend aan,
waarop hij je verbaal eens even goed duidelijk maakt
dat je uit je doppen moet kijken... Wat doe jij?
Je zegt sorry en
bied je buurman
een nieuw
biertje aan

Je zegt dat hij
heel rap normaal
kan doen want
anders.

Vraag jezelf af bij welke optie de kans op een leuke
afloop van de avond het grootste is.
28
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Hopelijk kies je voor
antwoord A.
Maar wat als je buurman
zegt dat je kunt stikken
in je bier en vervolgens
nog wat grammaticale
hoogstandjes uit zijn
mond tovert om zijn punt
duidelijk te maken. Wat
zou je dan doen?
Je zegt nogmaals sorry
en benadrukt dat je het
heel vervelend vindt, het
nieuwe verse biertje zet je
vervolgens bij hem neer
en loopt naar je eigen
gezelschap. Of...
Je recht je rug, gaat
voor hem staan en zegt
dat hij kan stikken in zijn
biertje…. We kunnen hier
heel veel vervolgacties
bij verzinnen, maar laten
we het hierbij laten en
zeggen dat je vervolgens
alsnog naar je eigen
gezelschap terugloopt.
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Ben je nu op het punt
dat je voor keuze B wil
gaan? Merk je dat je
de confrontatie aan wil
gaan?
Voel je de irritatie
opkomen?
• Waar haalt die gozer
het lef vandaan?
• Je biedt hem toch een
biertje aan?
• Hij moet gewoon
normaal doen.

die leuke avond. Wat is
het alternatief? Wat levert
het je op als je voor keuze
B gaat en je buurman
en zijn vrienden gaan
ook de confrontatie aan.
Vervolgens komen jouw
vrienden erbij en voordat
je het weet ontstaat er
een vechtpartij met alle
gevolgen vandien. Is dat
het je waard?

Misschien heb je zelf ook
al een biertje op, dat kan
het gevoel nog sterker
maken. Misschien steekt
nu ook jouw ego de kop
op en ga je instinctief de
confrontatie aan. Toch
is het ook in dit geval
verstandiger voor keuze
A te gaan en het hierbij
te laten. Ook al is het nog
zo moeilijk en voelt het
alsof jouw onrecht wordt
aangedaan. Probeer het
los te laten en ga voor
31

Natuurlijk zeggen we niet dat het
makkelijk is. Rationeel weet je
misschien dat het verstandig is
om voor keuze A te gaan in het
voorbeeld. Maar op het moment
zelf, reageer je vaak zonder erbij
na te denken, in een reflex en
vanuit emotie. Dit gebeurt in een
fractie van een seconde en voor
je het weet loopt het al snel uit de
hand.
Ook al herken je jezelf niet in
dit voorbeeld. Wat we duidelijk
maken is , iedereen reageert
anders op dezelfde gebeurtenis.
Maar denk eraan, iedere actie
leidt tot een reactie. Blijf bij
jezelf en ben je bewust van je
eigen houding. Het volgende
stappenplan helpt je om dit
bewustzijn te vergroten. Door
deze stappen bewust te trainen
kun jij jezelf trainen om je
instinctieve reactie te veranderen.
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Stappenplan
omgaan met agressie
Bij het omgaan met agressieve mensen is het
belangrijk om te weten dat agressie agressie uitlokt.
Soms kan een manier van kijken, iets zeggen of een
bepaalde houding al agressie uitlokken.

Stap 1: Schat in met welke vorm je te maken hebt.
• Verbale agressie

Schelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook
discriminerende opmerkingen vallen hieronder. …
• Fysieke agressie
Schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven.
• Psychische agressie
Iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen.

Stap 2: Let op je eigen manier van communiceren

• Jouw gedrag kan net de druppel zijn die de emmer bij iemand
anders laat overlopen. Dit kan een manier van kijken zijn, een
bepaalde houding, of iets wat je zegt, het is dus belangrijk om hier
rekening mee te houden.

Stap 3: Toon begrip

• Zoals in het voorbeeld, geef aan dat je het heel vervelend vindt
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Stappenplan
omgaan met agressie
stap 4: Biedt een oplossing

• Als we kijken naar het voorbeeld dan is het aanbieden van
een nieuw biertje een goede oplossing. In veel gevallen zal het
probleem hiermee opgelost zijn. Maar wat als dit niet genoeg is

stap 5: Blijf bij jezelf

• Door mee te gaan in de emotie, zal de agressie alleen maar
toenemen. Agressie zorgt voor meer agressie.

Stap 6: Houd het doel voor ogen.

• Het doel is jezelf in veiligheid brengen. Zoals in het voorbeeld geef
nogmaals aan dat je het heel vervelend vindt en zet het zojuist
gekochte biertje bij de persoon neer en ga terug naar je eigen
gezelschap.
Zoals je ziet zijn er heel veel dingen die je kunt doen om te voorkomen
dat je in een situatie komt dat je jezelf moet verdedigen. Maar wat als
het toch niet lukt. Wat als je toch in een situatie komt waarin jij geen
andere keuze hebt om over te gaan tot fysiek geweld.
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deel 3
fysiek verdedigen

In het e-book behandelen we
verschillende scenario’s. Daar
waar we over “hij” spreken in de
voorbeelden kan natuurlijk ook
zij staan.
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deel 3
fysiek verdedigen

Maar wat als dit alles
toch niet genoeg blijkt te
zijn? Wat als je niet kunt
voorkomen dat jij je fysiek
moet gaan verweren.
Herken jij de angst dat je
niet kunt ontsnappen op
het moment dat iemand
je iets aan wil doen? Dat
je niet sterk genoeg bent?
Dat je niet weet wat je
kunt doen om jezelf te
verdedigen?
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3.1 Je bent
sterker dan
je denkt

Doe wat nodig is om weg te
komen. Het is dan belangrijk om
te weten wat je kunt doen en
hoe jij je lichaam gebruikt om
zoveel mogelijk impact te maken.
Gelukkig zijn er eenvoudige
oplossingen om 2 tot 5 seconden
aan afleiding te creëren en te

Ontdek het geheim hoe jij je
lichaam inzet als het perfecte
wapen om jezelf mee te
verdedigen. Zodat je nooit meer
een weerloos slachtoffer bent. Je
bent sterker dan je denkt.

ontsnappen.”
Een mooi moment om een quote
van Bruce Lee met je te delen:
“Er is maar één basisprincipe
van zelfverdediging: je moet het
meest effectieve wapen zo snel

Als je geen andere keuze hebt

mogelijk inzetten op het meest

dan jezelf fysiek te verdedigen,

kwetsbare doelwit”.

twijfel dan niet maar doe het.

There’s only one basic
principle of self-defense:
you must apply the most
effective weapon, as
soon as possible, to the
most vulnerable target.
Bruce Lee
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3.2 Hidden weapons
We vertelden het al
eerder je hebt geen
enge wapens, messen
of andere illegale
dingen, nodig, om
jezelf in veiligheid te
brengen. Vraag jezelf
af, ga je een wapen
echt gebruiken? Op
het moment dat jij
met wapens over
straat gaat dan is het
heel belangrijk om
te beseffen dat een
wapen ook kan worden
afgepakt en tegen je
kan worden gebruikt.
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Voorbeelden
Alternatieve wapens
Er zijn onschuldige alledaagse voorwerpen, die
je kunnen beschermen als iemand je probeert
te overmeesteren. Alles kan een wapen zijn
waarmee je jezelf kunt verdedigen.
een pet;
kleingeld;
sleutels;
een krant;
een tas;
een zaklamp

Als je maar weet hoe je het moet gebruiken.
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3.2 Geen tijd
voor twijfel
Op het moment dat jij in een
situatie komt waarin jij jezelf
fysiek moet verweren is er geen
tijd voor twijfel! We hebben het
al eerder gezegd, maar iedere
actie leidt tot een reactie. Als je
op dat moment komt, twijfel niet,
doe wat je moet doen, maar niet
meer dan dat. Gebruik de dirty
techniques, ogen, oren, neus,
knieschijf kruis. Fysieke actie en
wegwezen.
Let wel op dat de manier waarop
jij je verdedigt in verhouding
moet staan tot de dreiging
waarin jij jezelf bevindt. Pas jij
buitensporig geweld toe, dan
loop jij het risico op een strafblad
in plaats van andersom
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3.3 De gouden
techniek
Iedere situatie is anders en
iedereen reageert anders. Er
bestaat geen gouden techniek
die jouw aanvaller gegarandeerd
uitschakelt wanneer je deze
toepast. Sterker nog, het is
gevaarlijk om te denken dat deze
wel bestaat. We hebben allemaal
de neiging op een bepaalde
manier te reageren bij gevaar.
Helaas maakt deze reactie het
vaak alleen maar erger, door
je hier bewust van te zijn en
enkele simpele alternatieven te
kennen voorkom je 95% van alle
escalaties.

Voorbeeld: Vaak horen we, vooral dames,
spreken over een trap of een knietje in het
kruis om een mannelijke aanvaller af te
schudden. Maar wat als je op het moment
je tegenstander niet hard genoeg raakt of
je plaatst de trap niet goed, dan zorgt het
alleen maar voor meer agressie, en heeft
het juist een averechts effect.
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3.4 Ontwikkel skills
Het is belangrijk om jezelf een

Daarom hebben we een

aantal vaardigheden eigen te

online masterclass ontwikkeld

maken die je helpen om aan een

op basis van meer dan 25

aanval te ontsnappen. Zodat je

jaar ervaring in vecht- en

met zekerheid en zelfvertrouwen

verdedigingstechnieken. De

over straat kunt. Angst over wat

bewezen technieken zijn het

je kan overkomen verdwijnt naar

resultaat van jarenlange training

de achtergrond als je weet dat

in meer dan 5 verschillende

je goed voorbereid bent. Het

vecht- en verdedigingssporten

bewust weten wat je moet doen

op hoog niveau en het

op het juiste moment is de sleutel opleiden van meer dan duizend
tot het voorkomen van een

studenten in onze sportschool en

situatie waarin jij als slachtoffer

internationale seminars.

eindigt.
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We hebben de meest effectieve

raken? Hoe zorg je ervoor dat je

lessen, methodes, en technieken

zoveel mogelijk tijd creëert om

voor je verpakt in een super

weg te komen. Welke alledaagse

gerichte online masterclass.

voorwerpen draag je op dit

Het enige wat jij hoeft te
doen, is deze bekijken om ze

moment bij je en hoe zet je deze
in?

vervolgens in de toekomst in

Het doel is om een skill te

iedere bedreigende situatie in

ontwikkelen dat je onbewust in

een handomdraai toe te kunnen

iedere situatie toepast. Om je

passen.

hierbij te helpen volgt hier een

Ontdek hoe jij je lichaam
kunt inzetten om zoveel
mogelijk impact te maken.
Welke lichaamsdelen van je

voorbeeld escape plan dat je
kunt inzetten op het moment dat
jij jezelf daadwerkelijk fysiek moet
verweren.

tegenstander kun je het beste
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Escape plan
Fase 1, probeer te vermijden
• Verbaal de-escaleren

• Houd ondertussen afstand

Fase 2 creëer afleiding

• Check of je attributen bij je draagt waarmee je afleiding kunt
creëren, denk hierbij aan kleingeld, een pet

Fase 3, Fysieke actie

• Ga voor de dirty techniques en wegwezen,
• Twijfel niet richt je op de zachte en kwetsbare delen zoals ogen,
oren, neus, knieschijf kruis. en wegwezen.

Maar wat is als je niet kunt voorkomen dat jij jezelf
fysiek moet verweren. Wat doe je dan? Weet jij dan
wat je kunt doen om jezelf te verweren?
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3.6 De kracht van herhaling
Met de tips en technieken die we in dit e-book hebben
besproken kun jij voorkomen dat jij je hoeft te verdedigen. De
key is om de oefeningen en tips eigen te maken en te blijven
herhalen, zodat ze in je spiergeheugen komen.
Het is belangrijk om jezelf skills aan te leren waarmee jij
instinctief leert reageren op het moment dat jij jezelf wel fysiek
moet verdedigen.

Uit een reflex til je een hand op en houdt
daarmee een bal tegen die op je af komt. Je
kan eigenlijk niet eens echt zeggen dat je de
bal aan zag komen. Je dacht er niet over na. Je
reageert instinctief door je hand op te tillen en
je hoofd te beschermen.

Met deze reactie zorg jij ervoor

Dit geldt ook voor situaties waarin

dat je veilig bent. Het is maar een

jij jezelf moet verdedigen. Vaak

klein voorbeeld, maar dit soort

is er geen tijd om na te denken

situaties overkomen je dagelijks.

wat je kunt doen. Het is op

Allemaal instinctieve reacties

zo’n moment belangrijk dat je

waar je niet over na hoeft te

instinctief kunt reageren.

denken. Gelukkig maar, want
daar is simpelweg vaak geen tijd
voor.

En dit doe je door je
spiergeheugen te trainen. Door
jezelf skills eigen te maken.
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De perfecte manier om je
spiergeheugen te trainen is door
oefeningen te herhalen.
Of zoals Bruce Lee zo prachtig
zegt in een van zijn beroemde
quotes:
“Ik vrees niet de man die één keer
10.000 trappen heeft geoefend,
maar ik vrees de man die
10.000 keer dezelfde trap heeft
geoefend.”
Alleen dan komen de technieken
in je spiergeheugen en ontwikkel
je een automatisme.
In onze online masterclass self
defence, leren we je daarom
sets met oefeningen die van

“I fear not the man who
has practiced 10,000
kicks once, but I fear the
man who has practiced
one kick 10,000 times.”
Bruce Lee

alles wat we genoemd hebben
een tweede natuur maken.
Deze oefeningen zijn speciaal
ontwikkeld zodat je ze eenvoudig
zelfstandig thuis op je eigen
tempo kunt trainen. Alleen zo
ontwikkel je een instinct, een
automatisme, iets waar je als het
er op aankomt niet over na hoeft
te denken en gewoon doet.
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3.7 geen spelletje
Dit e-book en de online masterclass zijn onderdeel van ons
zelfverdedigingsprogramma. Het doel is om een bewustzijn
creëren en een antwoord bieden op de vraag: Hoe voorkom ik
dat ik een hulpeloos slachtoffer word.
We willen kennis delen over wat je kunt doen om jezelf zo snel
mogelijk in veiligheid te brengen en wat je kunt doen om te
voorkomen dat jij jezelf moet verdedigen. Dat zijn vaardigheden
die iedereen in onze ogen zou moeten beheersen.
Zelfverdediging is geen spelletje, geen sport, het is een manier
om te overleven. Dit betekent dat je doet, wat je moet doen om
jezelf in veiligheid te brengen en om weg te komen. Dit begint
met bewustzijn, maar daar blijft het niet bij. Want de enige manier
om deze vaardigheden eigen te maken is door te trainen en ze te
herhalen.
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Natuurlijk wil je niet dat de angst
voor wat je kan overkomen je
leven overheerst. Wel is het
van levensbelang dat jij weet

We kunnen niet
veranderen dat er
mensen zijn die andere
mensen iets aan willen
doen. Wat we wel kunnen
doen is kennis delen en
je hulpmiddelen bieden
om jezelf vaardigheden
aan te leren waarmee
jij voorkomt dat een
weerloos slachtoffer
bent.
We kunnen je wel
vaardigheden leren
zodat jij jezelf fysiek kunt
verdedigen.

welke mogelijkheden je hebt in
beangstigende en bedreigende
situaties.
Want stel dat in jouw leven nog
minimaal één keer een echt
bedreigende situatie zou ontstaan
waarbij je leven misschien zelfs
gevaar zou lopen. Of dat je
overmeesterd zou worden of de
kans liep verkracht, beroofd of
aangevallen te worden. Als wat je in
deze masterclass leert er alleen voor
zou zorgen dat jij in die situatie 2 tot
5 seconden aan tijd voor jezelf zou
kunnen creëren om weg te komen.
Nogmaals, als dat het enige zou zijn
wat je hieraan hebt.Wij denken dat je
er veel meer aan hebt, maar stel dat
dit het enige is. Is dit het je dan niet
waard?
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Voorkom dat jij een weerloos
slachtoffer wordt
In de masterclass zetten we de meest
toepasbare, concrete technieken en oefeningen
voor je op een rijtje zet. Het enige wat jij hoeft te
doen is deze te bekijken om het verschil te maken.

Aanmelden Masterclass
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Yes it’s a wrap!
Mede dankzij...
We hadden het e-book Voorkomen is beter dan genezen niet kunnen schrijven zonder de input en feedback van onze leden die we de
afgelopen jaren heb mogen opleiden en heb zien groeien. Speciale
dank gaat uit naar:

Yvan van der Heijden

Hij heeft zijn kennis en ervaring als marinier weten te vertalen naar
concrete tips en kennis die toepasbaar zijn voor iedereen die wil
voorkomen dat hij of zij eindigt als hulpeloos slachtoffer.

Martijn de Bruijn

Vijfde dan karate en mede bestuurder het CBME, voor zijn kritische blik
en zijn gave om steeds weer de juiste snaar te raken.

Angeline Grootswagers

Trainer en coach in gezondheid en weerbaarheid, oprichter Miss
Forward en krav maga instructeur, voor haar feedback en haar
ervaringen, op het gebied van zelfverdediging en weerbaarheid.
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