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Zelf
verdediging

Initial Scan
bewust over straat
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Dankzij deze methode 
weet je exact hoe je 

gevaarlijke situaties 
moet voorkomen
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Wie zijn wij waarom doen we 
wat wij doen? 

Wij zijn Marcel en Esther van Dongen, wij zijn de trotse eigenaren van 
MATCH (Martial Arts Training Center Holland). 

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.  
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Wie zijn wij waarom doen we 
wat wij doen? 
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. Dit zorgt ervoor dat je 
letterlijk minder kwetsbaar bent. En dat is uiteindelijk waar wij het 
voor doen. 

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.
Daarom hebben we de initial scan ontwikkeld. De perfecte 
methode waarmee jij bewust over straat gaat. Laat de 
informatie goed op je inwerken. We willen dat je een bewustzijn 
creëert dat je instinctief helpt om jezelf te  beschermen. Zodat je 
kunt voorkomen dat je in bedreigende beangstigende situaties 
belandt.



Initial
Scan
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Natuurlijk wil je niet 
constant bezig zijn 
met je veiligheid. Dat de 
angst voor wat je kan 
overkomen je leven 
overheerst. Dat hoeft ook 
niet. Wel is het belangrijk 
om een aantal 
voorzorgsmaatregelen te 
nemen, waarmee jij  
ervoor zorgt dat je 
aanzienlijk minder kans 
hebt om in bedreigende of 
angstige situaties terecht 
te komen. Door jezelf de 
vaardigheden aan te leren 
en deze te trainen worden 
het onbewuste 
handelingen die je toepast 
in verschillende situaties. 
Het wordt een 
automatisme, een reflex 
waar je niet over nadenkt. 
Met de initial scan ga jij in 
de toekomst bewust 
overstraat, zonder dat jij 
hier bewust over nadenkt
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De Initial scan 
De initial scan zorgt er voor dat je bewust over straat gaat. Je leert de 
omgeving waarin jij je bevindt te scannen, en leert dreigende 
signalen herkennen. 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 kunt 
voorkomen.
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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 dan 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? 

Een ander voorbeeld, ga je weleens naar de kroeg

Let jij dan op de sfeer in de kroeg?

Of kijk je hoe druk het het er is? 

Kijk je waar de nooduitgangen zijn? 

Kun je makkelijk wegkomen? 
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Ben jezelf bewust van je omgeving, wie zijn er, hoe is 

de sfeer, kun je wegkomen, heb je hulpmiddelen?

Wanneer je over straat loopt,  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.  

Kijk of er voorwerpen in je omgeving zijn die je kunnen 
beschermen

Kijk om je heen of er mensen in je omgeving zijn

Betreed je een ruimte, of ga je een kroeg binnen observeer dan de 
ruimte, wat gebeurd er? 

Is het druk in de ruimte? Hoe is de sfeer? Vrolijk en ongedwongen 
of juist grimmig en agressief 

Zijn er nooduitgangen?  Zijn er obstakels? 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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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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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! 

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? 



Tot slot
Wat nu
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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! Niet meer of 
minder dan dat.

Dit betekent dat je doet 
wat je moet doen om 
jezelf in veiligheid te 
brengen. 

1. Probeer te voorkomen
2. Veilig wegkomen
3. Fysiek verdedigen

Op het moment dat jij in 
een situatie komt waarin 
jij jezelf fysiek moet 
verweren is er geen tijd 
voor twijfel! Iedere actie 
leidt tot een reactie. Als je 
op dat moment komt, 
twijfel nietdoe wat je moet 
doen om jezelf in 
veiligheid te brengen. 
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De key is herhaling 
De initial scan en de detailed scan vormen een methode 
waarmee waarmee jij vaardigheden in handen hebt om 
voorkomen dat je in een situatie terecht komt waarin jij jezelf 
moet verdedigen. De key is om de methode te blijven herhalen, 
zodat ze in je spiergeheugen komen. 

Want alleen dan wordt de scan een automatisme. Een 
onbewuste handeling waarover je niet hoeft na te denken. 
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ontwikkel skills! 
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 en het voorkomen, maar daar blijft het niet bij. 
Want wat gebeurt er als je niet kunt voorkomen dat je in een 
dreigende situatie belandt, of als je niet weg kunt komen. Wat 
doe je als je geen andere keuze hebt dan jezelf fysiek te 
verdedigen. Wat doe je dan? 

Om je hierbij te helpen hebben we een online video training 
zelfverdediging ontwikkeld. Een super gerichte masterclass op 
basis van meer dan 25 jaar ervaring in vecht- en 
verdedigingstechnieken,  met daarin de meest effectieve lessen, 
methodes, en technieken voor je op een rijtjev

Het enige wat jij hoeft te doen, is deze bekijken om ze vervolgens 
in de toekomst in iedere bedreigende situatie in een 
handomdraai toe te kunnen passen. 

Ontdek hoe jij je lichaam kunt inzetten om zoveel mogelijk impact 
te maken. Je leert welke lichaamsdelen je het beste kunt raken 
om je tegenstander zo snel mogelijk uit te schakelen? We laten je 
zien hoe je zoveel mogelijk tijd creëert om weg te komen en 
welke alledaagse voorwerpen je bij je draagt die je kunt 
gebruiken om jezelf te verdedigen.
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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? 

Het is belangrijk om 
jezelf een aantal 
vaardigheden eigen te 
maken die je helpen om 
aan een aanval te 
ontsnappen. Angst over 
wat je kan overkomen 
verdwijnt naar de 
achtergrond als je weet 
dat je goed voorbereid 
bent.
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Aanmelden Masterclass

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. 

Voorkom dat jij een weerloos 
slachtoffer wordt

https://shop.match-defence.com/checkout/1sd19-online-masterclass-self-defence-1626731108



