
Bloedstollend ‘Knife fighting seminar’ 
 
 
Op zondag 6 maart 2011 te Zoetermeer werd door Shihan Chris Dekker een seminar mes vechten 
georganiseerd.  
 
Je zult toch maar nietsvermoedend een deur binnen lopen en je omsingeld weten door ruim twintig 
fanatieke mesvechters. Dat overkwam de kleine NFK delegatie die daar op uitnodiging van Shihan Dekker 
aanwezig was om al ‘dit moois’ eens op de gevoelige plaat vast te leggen. Gelukkig schoot hij ons direct 
te hulp anders hadden we het zeker niet kunnen navertellen. 
 
Geen gi’s (budokleding) vandaag, het seminar beoogde een zo realistisch mogelijke aanpak en daarom 
hadden de cursisten ‘normale kleding’ aan. Chris Dekker wilde de cursisten inzicht verschaffen in diverse 
‘mes vecht systemen’ en doceerde: Knife Survival van Jim Wagner, Filippijns mesvechten (Escrima), 
Military Knife Fighting van Kelly Worden en Systema van Vladimir Vasiliev. 
 

Wat een ongelooflijk enthousiaste groep onder leiding van een al 
even enthousiaste en humorvolle leraar. Het onderwerp vroeg 
om grote discipline en gaande weg het seminar werd duidelijk 
dat hier niet mee te spotten viel. ‘Mes laten vallen’; tja, dat wordt 
opdrukken voor de hele groep en zo nog wat meer variaties op 
dit thema. Soms was het even alsof mijn oude sergeant-majoor 
de drills leidde, maar het deerde de cursisten en de goedlachse 
Shihan verder niet. Wij waren beslist onder de indruk van zoveel 
kennis en vaardigheden en de prettige manier waarop deze 
overgebracht werden. Petje af voor Chris Dekker! Tussen het 
drukke coachen en instrueren door vond hij ook nog de nodige 
tijd om ons te informeren over technieken en achtergronden. 
Ook liet hij een indrukwekkende verzameling oefenmessen zien. 
Pas toen hij met een zakje lipsticks kwam begonnen wij ons af te 
vragen of er toch niet een onvermoede dimensie aan het mes 
vechten verbonden was… De waarheid was ontnuchterend; het 
was om een bepaald type oefenmes mee in te smeren. Het 
benadrukt visueel het effect van een geplaatste mesaanval, 
mocht je het niet voelen dan bewijst de rode streep op je 
lichaam de eigen vergankelijkheid. Zo ziet u maar, een 
overhaast oordeel over het gebruik van lipstick zou in deze a
snel tot mogelijk verkeerde conclusies

l 
 kunnen leiden. 

 
Dan nog een ernstig woord. Wanneer je als toeschouwer de technieken ziet dan bekruipt je toch een 
onaangenaam gevoel van gevaar. Met een mes valt al niet te spotten, maar een mes in getrainde handen 
doet je beseffen hoe kansloos het beoogde slachtoffer is. Het is een goede les voor veel zelfverdediging 
beoefenaren, regel één blijft: hard, heel hard weglopen!  
 
Tot slot grote dank aan Shihan Dekker voor een bloedstollende- maar uiterst zinvolle ervaring, bij 
toekomstige seminars beslist aan te raden voor leraren en leerlingen. 
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