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Desert Camouflage Collectie
Het compacte Classic model, de veelzijdige Huntsman en de altijd duurzame Trailmaster zijn nu beschikbaar in een desert camouflage
uitvoering. Dus of je nu de uitersten van de woestijn wilt trotseren of gewoon wilt genieten van de voldoening van een goed ontworpen en
functioneel zakmes, zorg dat je deze drie nieuwe desert camouflage Swiss Army Knives niet mist!

Classic SD, 5V0.6223.941, 58mm

Huntsman, 5V1.3713.941, 91mm

Trailmaster, 5V0.8461.MWC941, 111mm
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Meisjes en messen
M

‘

eisjes maken geen messen’, kreeg de Belgische Véronique Laurent altijd te horen. Daar heeft ze
zich gelukkig weinig van aangetrokken, want inmiddels is ze één van de vier vrouwelijke meestersmeden van de American Bladesmith Society. Een geweldige prestatie. De reportage in dit nummer
gaat over Véronique, haar liefde voor smeden en damast en de (voor)oordelen waar je als vrouwelijke
smid mee te maken krijgt.
Het decembernummer van Messenmarkt heeft altijd een uitgebreid verslag van de jaarlijkse
Messenmakerijdagen in Gembloux, georganiseerd door de Belgian Knife Society. Het is de grootste
en belangrijkste beurs van de Lage Landen en hij wordt dan ook druk bezocht, zowel door standhouders als bezoekers. Messenmarkt kan helaas maar een deel van het vaak schitterende aanbod tonen.
We hebben het bovendien ditmaal eens anders gedaan: van veel messen laten we twee of soms drie
foto’s zien, van verschillende kanten of details. Dat gaat ten koste van het aantal afgebeelde messen,
maar betekent wel dat aan elk mes wat meer aandacht wordt besteed. We zijn er zelf tevreden over,
maar ook benieuwd naar uw reacties.

Een ander artikel waarop we graag reacties krijgen, is het verhaal over vechtmessen uit de Eerste
en Tweede Wereldoorlog, op pagina 32. In Messenmarkt is tot nog toe weinig over militaire messen
geschreven. Dat is niet opzettelijk, maar gewoon omdat we nauwelijks iemand hebben die dat met
kennis van zaken kan en wil doen (net zomin als we iemand hebben die over antieke messen schrijft,
maar dat terzijde). In het volgende nummer komt een artikel over bajonetten. Laat ons maar horen als
dat bevalt, of juist niet.
Op het gebied van de fabrieksmessen hebben we ditmaal een uiteenlopend assortiment: de elegante
Benchmade Osborne Proxy, de kleine krachtpatser Mora Eldris, de uitbundige Desertfox damascus,
en de extraverte Spyderco Brend-Pirela. SOG bestaat 30 jaar, en ter gelegenheid daarvan beschrijven
we nu eens geen mes, maar twee multitools van het Amerikaanse bedrijf – maar natuurlijk hebben die
tools meestal ook een mes.
Zoals gewoonlijk hoop ik dat u het allemaal met veel plezier leest. Ik wens u prettige feestdagen, en
alle goeds voor 2017.
Bas Martens
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Een kleine beurs in
Noordwest Frankrijk
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Mora Eldris

Het kleinste Mora mesje tot nu toe

14

Gembloux

30

Messennieuws

De Belgische beurs
was weer een feest

Reportage: Véronique Laurent6
Meisjes maken geen messen. Dat heeft de Belgische Véronique
Laurent van alle kanten te horen gekregen. Gelukkig is ze niet
alleen een meisje, maar ook behoorlijk eigenwijs. En dus is
Véronique sinds ruim een jaar één van de vier vrouwelijks meestersmeden van de American Bladesmith Society.

De Benchmade Osborne Proxy12
Warren Osborne staat bekend om zijn solide, maar slanke vouwmessen. Een van zijn recente ontwerpen voor Benchmade is de
928 Proxy, een eenvoudige maar elegante framelock.

De 17de BKS messendagen in Gembloux14

Vechtmessen uit de
Eerste en Tweede Wereldoorlog32

Militairen hebben bijna altijd een blank wapen gehad - bajonet,
vechtmes of een combinatie van beide. In twee delen presenteert
Messenmarkt een kleine selectie. Deze eerste aflevering gaat over
vechtmessen uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

De Desertfox damascus36
Laat vechtsporters een mes ontwerpen, en er komt gegarandeerd iets bijzonders uit. Laat er vervolgens een paar Italiaanse
designers op los, en je krijgt iets héél bijzonders. Ziedaar de
Desertfox damascus titanium, oftewel de FX-521DLB.

Op 12 en 13 november werden in Gembloux de 17de messenmakerijdagen gehouden van de Belgian Knife Society (BKS). De
organisatie had er flink de bezem doorgehaald. Minder tafels, en
een betere indeling. Het deed wonderen.

Inhoud Messenmarkt 1-3238

SOG PowerPlay en MacV tools22

De Spyderco Brend-Pirela Mamba is in alle opzichten een mes
van uitersten: qua ontwerp, qua techniek, en ook qua prijs. Dat
is dus de moeite van het bekijken waard.

SOG bestaat 30 jaar. Om dat te vieren beschrijven we voor de
verandering eens geen mes, maar twee multitools, want die
maakt het bedrijf ook.

De messenbeurs in Neufchâtel24

Voor de tweede keer werd in Neufchâtel-en-Bray een messenbeurs gehouden. Onze correspondent ging er op bezoek.

De Mora Eldris26
Het Zweedse MoraKniv vierde in 2016 niet alleen zijn 125-jarig
bestaan, maar kwam ook met een paar opvallende nieuwe messen. Daaronder het kleinste Mora mesje tot nu toe: de Eldris.
Messennieuws30
De messenwereld maakt zich op voor het nieuwe seizoen, vandaar een bescheiden nieuwsrubriek. Dat wordt in het volgende
nummer wel anders!

Alle artikelen uit de eerste 32 nummers overzichtelijk bij elkaar.

De Spyderco Brend-Pirala Mamba40

Vergrendelingen, deel 8:42
Compression lock
Het compression lock is verwant aan het liner lock, maar is veel
sterker. Deze vergrendeling werd in 2001 door Spyderco ontwikkeld.

In kort bestek44
Due Cigni is het keukenmessenmerk van Fox, en Nogent ***
maakt jaarlijks twee miljoen keuken en tafelmessen. Er is nog veel
te ontdekken.

Onder de hamer47
Totaal verschillende blanke wapens van twee continenten en drie
veilinghuizen: een pistool met een bijl, een pistool met een kurkentrekker en twee enorme Bowies.

Agenda49
Messenmarkt blikt vooruit op het nieuwe jaar.
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Deze Spyderco is een mes van
uitersten
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Reportage:
Véronique Laurent
‘Meisjes maken geen messen.’ Dat heeft de Belgische
Véronique Laurent altijd te horen gekregen. Gelukkig is ze
niet alleen een meisje, maar ook behoorlijk eigenwijs. En
dus is Véronique sinds ruim een jaar één van de vier vrouwelijke meestersmeden van de American Bladesmith Society.
En die is met zo’n 115 leden op zich al behoorlijk exclusief.

O

p een beurs vroeg ooit iemand aan
Véronique Laurent hoelang het had
geduurd om een van haar messen te maken. “Twaalf jaar”, was haar antwoord.
Nee, zolang was ze natuurlijk niet met
dat ene mes bezig geweest, maar het was
wel de tijd die het haar had gekost om
het ambacht te leren: “C’est les années
avant qui le font”. Het is kenmerkend
voor iemand die haar vak zeer serieus
neemt.
Meestersmid is voor Véronique Laurent
een toepasselijke titel. Aanvankelijk interesseerde ze zich namelijk helemaal
niet zo voor messen. Haar belangstelling
Messenmarkt - 6

ging uit naar het smeden. Dat was de reden dat ze in 2004 het ‘Fête du Fer’ in
Bretagne bezocht, het feest van het ijzer.
En daar is haar carrière begonnen.
Op het ‘Fête du Fer’ was ook een stand
van de Belgian Knife Society, waar
smeed demonstraties werden gegeven.
Ze ontmoette er Jacques van Uffelen, die
haar een stage voorstelde in België, en
in België kwam ze in contact met mensen als Jean-François Colla en Achim
Wirtz. Véronique herinnert het zich als
een fantastische tijd. “Mijn eerste stage
was in augustus, in een klein atelier met
vier kolenvuren. Als je dat overleeft, en

Master Smith Véronique Laurent.

het nog steeds leuk vindt, heb je je passie
gevonden.”
“Ik deed demonstraties met René Bol.
Hij heeft me erg geholpen. Ik assisteerde
hem en hij heeft me geleerd een vouwmes te maken. In Charleroi werd mede
dankzij de BKS een smederij geopend.
Daar zat ik elk vrijdag. Daar had je alle
gereedschap, alle materiaal, alle vrien-

den. Dat heeft helaas maar twee jaar
geduurd.” Haar partner, messenmaker
MichelS, bouwde vervolgens een hydraulische pers, bandslijper, elektrische
oven en andere benodigdheden.

ABS

In 2010 was er een bijeenkomst van een
Franse verzamelaar. Die nodigde voor
een paar dagen een stuk of vijftig messenmakers uit. Véronique ontmoette
er onder meer Gary Headrick en Joe
Keeslar van de American Bladesmith
Society (ABS). Ze raakte enthousiast voor het systeem van opleiding, en
hoefde niet lang na te denken toen haar
werd gevraagd dat leertraject te volgen.
“Het mooie is dat ze alle kennis delen.
Je krijgt alle informatie die je nodig hebt
om verder te komen. Dat werkt heel motiverend”.
Na twee jaar leerling te zijn geweest,
werd Véronique in 2012 Journeyman
Smith. In die tijd moest ze vijf messen
maken, van homogeen koolstofstaal,
in drie verschillende maten en van verschillende modellen. De messen werden
tijdens de Blade Show in Atlanta beoordeeld door leden van het gilde, op kwaliteit, passing en afwerking. Ze slaagde in
2013. De volgende stap was opnieuw een
serie van vijf messen, ditmaal voor de titel van Master Smith. Eén van die messen moest een dolk zijn naar Europees
model met een greep met zilverdraad. De
overige vier waren messen naar keuze.
In de fase tussen Journeyman en Master
Smith ontmoette Véronique twee belangrijke mensen. De ene was de
Braziliaanse Master Smith Rodrigo
Sfreddo. Véronique liep drie weken stage bij hem in Brazilië. “Hij heeft me de

De vijf testmessen, waarmee Véronique Laurent de titel Master Smith behaalde. (Foto SharpByCoop)

smaak van damast geleerd.” De tweede
was Master Smith John White in Atlanta.
Een van zijn specialisaties waren volledig demontabele messen. Veronique leerde het van hem, maar in oktober 2014,

toen zij haar eerste demontabele mes
af had, overleed White onverwacht. Als
hommage maakte Véronique haar vier
‘vrije’ Master Smith messen in 2015 in
de sfeer van die twee mannen: in damast,

Perfectie tot in de details.
Close-up van het damast lemmet van 15N20 en 90MCV8.
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Het mes is demontabel, met de schroef achterin de
pommel.

Strak en sierlijk, met prachtig veerdamast.

en demontabel. Grote messen, en daar is
ze meer doorgegaan. “Ik maak nu bijna
alleen nog Bowies. Erg traditioneel.”
Ook deze vijf messen werden in Atlanta
beoordeeld. Véronique: “Het moment
waarop je wacht op de beslissing van de
jury is niet te beschrijven. Ze roepen alle
vijf de kandidaten naar binnen. En als je
hoort dat het gelukt is, realiseer je je nog
niet wat er gebeurd is.”
Met de titel Master Smith is Véronique
lid van een exclusief gezelschap: zo’n
115 leden wereldwijd, waarvan drie in
Messenmarkt - 8

Europa: Jean-Paul Thevenot, Jean Louis
Regal en Véronique zelf.

Status

Master Smith brengt een bepaalde status met zich mee, en dat is niet onplezierig. Véronique: “Ik merk dat het
herkend wordt. Men kent het begrip
Master Smith, en dat wordt ook erkend.
De ABS wordt gerespecteerd, heeft een
reputatie. Het geeft een ‘vrai statue’.
Het is niet meer hetzelfde als voorheen.
Verzamelaars beginnen je te leren ken-

nen. Ik krijg een betere plek op sommige
beurzen.“
Het is terechte erkenning, vind
Véronique. “Ik heb het niet cadeau gekregen. Ik ben geen Master Smith geworden door met de president te gaan eten.
Het is een grote persoonlijke investering.
Je bent een paar maanden bezig om die
vijf messen te maken. Ik heb er van december 2014 tot juni 2015 aan gewerkt.
En je moet je uiterste best doen, want je
kunt tussendoor niet even vragen of het
zo al genoeg is.”
Het traject van leerling tot Master Smith
heeft haar werk verbeterd. “Mijn messen
zijn nu ingewikkelder en dus duurder. Ik
maak nu dingen waar perfectie een rol
speelt. Dat heeft een waarde. Maar ik
maak ook nog steeds keukenmessen van
300 Euro, die zijn niet ineens tien keer zo
duur geworden.”
Goed gereedschap is volgens Véronique
in haar vak essentieel. “Mensen denken
dat een ambachtsman moet lijden. Het
spijt me zeer, daar dit is de 21ste eeuw,
we gebruiken machines. De tijd die je
daarmee wint kun je besteden aan afwerking, je materiaal, enzovoort. Ik heb een
tijdje geleden een numerieke frees gekocht. Daar moet je eerst mee leren werken. Hoe lang het me kost weet ik niet,
maar dat is ook niet interessant.”

Messen

Pas in de loop der jaren is Véronique
ook met andere ogen naar messen gaan
kijken. “Op m’n twaalfde kreeg ik een
Opinel No. 12. Als een stuk gereedschap
heb ik hem altijd op prijs gesteld. Pas
later heb ik ontdekt dat je een mes ook
mooier kunt maken: groot, klein, damast.
Je ontdekt dat je een mes kunt maken
zoals je wilt. Er zijn geen grenzen. Je
bent nooit klaar. Er zijn zo veel mooie

uitsluitend messen volgens haar eigen
smaak, en niet of nauwelijks in opdracht.
“Ik kan niet tegen opdrachten. Dan moet
het op een bepaald moment af zijn en
daar kan ik niet tegen.”

Raad

Hoewel Véronique zich heeft gespecialiseerd in grote messen en Bowies, maakt ze incidenteel nog een vouwmes. Dit is een project in wording.

materialen … Alleen je fantasie stelt de
grenzen.” Nou ja, en de fysieke mogelijkheden van de werkplaats. Want dat
Véronique bij messen uitkwam was deels
gewoon toeval: “Ik had een gasoven. En
in een gasoven kun je alleen een mes maken. Voor al het andere moet je een kolenvuur gebruiken, en daar had ik geen
ruimte voor.”

handen. Hij vraagt: wie heeft dat gemaakt? Ik zeg: ik. Hij gooit het mes op
tafel en loopt weg! Maar ja, ik heb wel
een obstakel. Ik zie er niet uit als iemand
die grote messen maakt.”
Intussen heeft ze er enigszins mee leren leven. Bovendien maakt Véronique

Heeft Véronique een raad voor jonge
messenmakers? Ze moet even nadenken. Dan: “Vergeet nooit dat je een mès
maakt. Een mes is een snijdend gereedschap. Een mes moet geometrie hebben,
een goede warmtebehandeling. Het moet
snijden, dat is de essentie. Daarna mag
je doen wat je wilt. Maar die basis zie je
bij beginnende messenmakers vaak niet.
Tegenwoordig is het meer passie voor
het geld dan voor het mes. Dat is gênant.
Messen maken is een vak. Het kost tijd
om dat te leren. Dat is mijn belangrijkste
raad.”
Tekst en foto’s: Bas Martens

Voor meer informatie:
whatsonthebench@gmail.com.

Vooroordeel

‘Meisjes maken geen messen’. Het kan
Véronique verbazen hoe hardnekkig dat
vooroordeel is. “Een paar jaar geleden
was er in Gembloux een groep op de
vrijdagavond. Ik maakte toen al grote
messen. Eén van de mensen zegt: wat
een mooi mes, mag ik de maker spreken? Ik zeg: dat ben ik. Hij kijkt me aan
en zegt: oké maar ik wil graag de maker
spreken.”
“Een andere keer staat iemand voor mijn
tafel met een van mijn messen in zijn
Het mes van de voorpagina. Het kost tijd, moeite en
vakmanschap om zo’n perfect stuk damast te kunnen smeden.

Ook hier is de afwerking perfect.
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Open Season® Fixed Skinner

www.buckknives.eu

547 Open Season® Folding Skinner
Distributeur van Buck Knives voor de Benelux:
Adola BV • Gladsaxe 31 • 7327 JZ Apeldoorn • Nederland • Tel: +31 (0) 55 355 80 44 • Email: info@adola.nl • Web: www.adola.nl

A SMART CHOICE

KERSHAWKNIVES.COM

De Kershaw Intellect is de slimme keuze voor
stijl, functionaliteit en hanteerbaarheid

What are YOU Carrying?

INTELLECT 1810

•

Veelzijdig drop-point lemmet, 7,6 cm

•

8Cr13MoV lemmetstaal, gepolijst

•

Voorgevormde stalen greep, grijze titanium carbo-nitride coating

•

•

Solide frame lock

SpeedSafe® assisted opening
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Benchmade
Osborne
Proxy

Gegevens
Model
Vergrendeling
Staal
Lemmetvorm
Greep
Lengte opengevouwen
Lengte dichtgevouwen
Lengte lemmet
Grootste dikte lemmet
Grootste dikte greep
Gewicht
Gemaakt in
Adviesprijs
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Benchmade 928 Osborne Proxy
Framelock
CPM-20CV (59-61 HRC)
Drop-point
Desert tan G-10 en titanium
227 mm
129 mm
98 mm
3,9 mm
13 mm
136 gram
USA
€ 373,95

De Proxy ingeklapt. Passing en afwerking zijn prima.

Warren Osborne staat bekend om zijn solide, maar slanke vouwmessen. Een van zijn recente ontwerpen voor
Benchmade is de 928 Proxy, een eenvoudig maar elegant
framelock.

D

e Amerikaanse messenmaker Warren
Osborne is al meer dan tien jaar één
van de huisontwerpers van Benchmade.
In die tijd tekende hij voor tal van opvallende messen, van de Switchback,
Opportunist, Apparition en 960, tot
de huidige Emissary, Barrage en
Contego. Osborne’s 940/43 familie is bij
Benchmade al elf jaar onafgebroken in
productie en wordt beschouwd als het
meest perfecte EDC mes.
Osborne’s specialiteit zijn vouwmessen. Zijn Benchmade ontwerpen hebben een gemeenschappelijke noemer: ze
zijn slank met vaak een opvallende rib
over de lengte van de greep. Eén van zijn
meest recente Benchmade messen, de
928 Proxy, is daarop geen uitzondering.
Het is een vrij fors framelock vouwmes,
met een greeplengte van net geen 13 centimeter, maar het mes oogt absoluut niet
groot of lomp.
Osborne werkte een tijd als boerderijhulp in Australië. Vandaar waarschijnlijk
zijn logo: een boemerang met de naam
Osborne, die bij de Proxy op de rechterkant van het lemmet staat. De Proxy is
een framelock vouwmes, met een simpele constructie: de rechter greephelft met
het framelock is van titanium, de linker
greephelft met de integrale spacer is van
G10 in een beschaafde Desert Tan kleur
– een prettige afwisseling van al het carbon fiber. Beide greephelften zitten met
drie schroeven aan elkaar: drie kleintjes
in de spacer, en de asschroef van het lemmet. Het titanium is gezandstraald voor
een mat en iets geruwd effect. De stalen
draagclip zit standaard op de titanium
zijde, maar kan worden omgezet naar de
andere greephelft.

Voorop het framelock zit een stalen plaatje dat tegen de achterkant van het geopende lemmet komt te liggen. Dat lemmet is van gematteerd CPM-20CV staal,
gehard tot 59-61 HRC. CPM-20CV bevat
onder meer 1.9 % koolstof, 20 % chroom
en 4 % vanadium en is daardoor slijtvast en corrosiebestendig. Het lemmet is
prachtig scherp geslepen.
De Proxy heeft zowel een flipper als
duimsteuntjes om het mes te openen. Die
duimsteuntjes dienen tevens als stoppin. Als het lemmet is geopend, vallen
ze een klein stukje in uitsparingen in de
voorkant van de greephelften. Druk op
het lemmet wordt zo via de pinnen overgebracht op de greep. De duimsteuntjes
zijn glad, net als de flipper. De rug van
het lemmet is ook glad, zonder dwarsgroeven. Het mes krijgt daardoor een
gestroomlijnd uiterlijk. Dat effect wordt
nog versterkt door de licht geknikte vorm
van de greep. De grepen zijn in het midden afgeplat en lopen dan schuin naar bo-

De G10 greephelft en de spacer zijn uit één stuk.

ven en onderen af. Aan de rug- en buikzijde is bovendien nog een enigzins afgeronde uitsparing. Die combinatie geeft de
greep een opvallende, slanke vorm, die
bovendien prettig in de hand ligt. Bij een
normale snijhouding dient de flipper als
vingersteun. Voor fijner snijwerk kan een
van de vingers ook vòòr de flipper worden gezet.
Passing en afwerking van de Benchmade
Proxy zijn super. De opening tussen de
titanium greep en het framelock is minimaal. Een kogeltje aan de binnenkant van
het framelock houdt het lemmet gesloten.
Om het te openen is er aanvankelijk een
beetje kracht nodig, maar dan zwaait het
lemmet soepel open. Vorm, kleur, materialen, afwerking en kwaliteit: wat ons betreft klopt het allemaal.
Tekst en foto’s: Bas Martens
Met dank aan Derrick Lau van Benchmade voor het
beschikbaar stellen van de Osborne Proxy.

Het logo van Warren
Osborne op het lemmet.
De duimsteuntjes dienen
tevens als stoppin.
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De 17 BKS
messendagen in Gem
de

Op 12 en 13 november
werden in Gembloux de
17de messenmakerijdagen
gehouden van de Belgian
Knife Society (BKS). De organisatie had er flink de bezem
doorgehaald. Minder tafels,
en een betere indeling. Het
deed wonderen. De beurs
was uiteraard nog steeds
druk, maar de opstoppingen van voorgaande jaren
waren voorbij. Zo was er
volop gelegenheid van het
vele fraais te genieten.

De grote zaal van Gembloux, vlak voor de opening van de beurs.

Een bezoek aan de beurs in Gembloux
leidt maar tot één conclusie: het messenmakers ambacht bruist. Wat een kwaliteit, energie, en inventiviteit! Wat een
feest van vormen, kleuren en materialen,
en vooral: wat een vakmanschap. Nee,
niet elke tafel is even indrukwekkend,

Het ‘Belgische straatje’. Op de voorgrond liggen de
messen van Filip de Leeuw, links staat Jan Dox en
achter hem staan de gebroeders Stryckers.
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maar over het algemeen wordt het niveau
elk jaar hoger.
‘Gembloux’ is een uiterst gevarieerde
beurs. De messenmakers komen er natuurlijk om hun messen te verkopen,
maar kunnen zelf ook inkopen doen.
Gembloux heeft een groot aanbod aan

Best knife in show: Josef Rusnak
Best fixed blade: Milko di Paco
Best folding knife: Stefan Steigerwald
René Bol Award voor kennisoverdracht: Martin Claudel
René Bol Award voor kennisoverdracht: François Xavier Charbonnier
René Bol Award voor kennisoverdracht: Toni Geldolf
Prijs van de stad Gembloux voor een jonge beloftevolle messenmaker: Simen en
Maarten Stryckers

bloux
De Franse messen- bijlen, en zwaardmaker
Virgil Poddig in vol ornaat.

Messenmakers kunnen in Gembloux naar hartenlust inkopen doen.

machines, gereedschappen, staal,
greepmaterialen, leer en kydex, pinnen en schroefjes. Daarnaast is het
ook een ontzettend leuke beurs, met
oude bekenden en nieuwe vrienden.
Onder de messenmakers zitten heel
wat schilderachtige figuren, er zijn
smeuïge verhalen en het lokale bier is
ook niet te versmaden.

Alle denkbare accessoires,
gereedschappen en toebehoren zijn te krijgen.

Met een ruwe schatting lagen in
Gembloux zo’n twee- tot drieduizend
messen. Die kunnen we onmogelijk
allemaal laten zien. We hebben een
selectie gemaakt, waarbij we ervoor
hebben gekozen om van veel messen
meerdere foto’s te plaatsen. Dat kost
meer ruimte, maar doet de messen
ook meer recht. En we zijn tenslotte
een messenblad.
Tekst en foto’s Bas Martens
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Messen maken is een serieuze zaak, maar dat wil
niet zeggen dat er geen humor bij komt kijken. Tim
Wagendorp maakte deze
heerlijke ‘multitool’ als geschenk voor een tandarts.
De greep is een kiezentang,
het lemmet is van 52 100
kogellagerstaal.

Is de zombie koorts nu ook naar Europa overgeslagen? Dat is overdreven, maar het is wel een dankbare inspiratiebron voor het maken van
grote messen. De Fransman Hervé Machy maakte zijn ‘Zombie’ van
51CRV4 verenstaal met een greep van walnoot knoesthout. Het lemmet
is 35 cm lang.

De Nederlandse messenmaker Martin Annegarn
noemt dit model de Lancet. Het is een superslank
linerlock vouwmes, dat wordt geopend met behulp van een kleine flipper, die bij gesloten mes
uit de voorkant van de greep steekt – vandaar
de naam frontflipper. Het lemmet is van RWL 34
staal, en de grepen van carbonfiber. Het lemmet
draait op keramische kogellagers.
De Thor flipper van Simen Stryckers.
Een framelock vouwmes met een lemmet van NG90 staal. De grepen en de
draagclip zijn van gestippeld titanium,
met een backspacer van micarta. Het
lemmet draait op keramische lagers.
De opengevouwen lente van het mes is
190 mm.

Een damast jachtmes van Johan
Lebbing, met een schitterende subtiele vorm. Het damast is van MvH damast, afgewerkt tot een 95 mm lang
lemmet. De bronzen bolster vormt de
overgang naar de greep van gestabiliseerd Mallee Burl, die naar achteren toe versmald.
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Dit mes van Claude Bouchonville heet de Billabong. Een Billabong is een
hoefijzervormig meer in het Noordelijk Territorium in Australië, dat in de droge tijd geïsoleerd raakt van de rivier. Het mes is geïnspireerd door Crocodile
Dundee, die in de gelijknamige film uit 1986 een soortgelijk mes meedroeg (U
weet de klassieke scène vast nog wel: “That is not a knife, thàt is is a knife”).
Het lemmet van de Billabong is van 51CV4 steel en de greep is van ironwood.
Het mes is 27 cm lang.

De Belgische messenmaker Willy de Man toonde eerder dit jaar op de DKE zijn
eerste mes waarbij de grepen zijn bevestigd met verdekte pinnen (Messenmarkt
31). Dat model had toen nog ééndelige titanium grepen. Inmiddels maakt De
Man ze iets gecompliceerder, zoals dit model 06-03 giraffebot. Het lemmet is
van Niolox, de greep van titanium met giraffebot. Een klein stukje giraffebot
dient als knopje van de duimsteun op de linkerkant van het lemmet.

De Ken van Jan Dox is een tweesnijdende Japanse dolk. Het
lemmet is van C100 met kleiharding, waardoor op het lemmet
een hardingslijn (hamon) ontstaat. Moeilijk te maken en nog
veel moeilijke te fotograferen; ons beeld doet geen recht aan
het prachtige lemmet. De greep is van buxus met stainless
Loveless bolts en het mes heeft een leren kokerschede.

‘No CNC’ staat op het visitekaartje van
de Franse messenmaker Stéphane Espi.
We zullen hem nog eens vragen wat hij
daar precies mee bedoelt. Zijn ‘Espi’
is in elk geval prachtig. Een superstrak
backlock vouwmes, met een lemmet
van Niolox en grepen van
titanium en micarta.
Elke taal heeft wonderbaarlijk mooie woorden. Dat geldt dus ook (en misschien vooral) voor het Vlaams. Klinkt een plooimes niet spannender dan
een vouwmes? En wat dacht u dan van een plooipuukko? Het mes zelf, van
Maarten Stryckers, is ook een plaatje. Lemmet van Niolox, greep van blauw
G10 en Titanium Ti-6Al-4V, in de vorm van een framelock vouwmes.

De 1515 van Manu Laplace begint met
recht een tijdloos ontwerp te worden.
Het aantal varianten op het model is
bijna eindeloos, en met elke soort materiaal ziet het mes er goed uit. De afgebeelde versie is de 1515 ‘Archimedes’.
Het lemmet is van damaststaal
met een zwarte Physical
Vapor Deposition (PVD)
coating. De greep is
van mammoetivoor
en onyx.

HOMEFRONT ™
Art.nr.: 51CK/K270GKP21

Vraag nu de complete CRKT-catalogus
aan via: sales@homeij.nl
• AUS 8 stainless steel blade, 57-58 HRC and aluminum handle
• Breakthrough “Field Strip” technology (easily disassemble your
knife in the field by hand for cleaning, no tools necessary)

Importeur Nederland
Homeij Oisterwijk B.V.
www.crkt.nl

Importeur België & Luxemburg
Hombel B.V.B.A.
www.crkt.be
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De Franse messenmaker Stéphane
Uhlen, van La Forge Champartel,
maakte dit mes met een sandwichlemmet uit vijf lagen oud
ijzer, XC75 en C130. De greep is
van oud ijzer, leer en hertshoorn.

Sober, strak en perfect afgewerkt. Dit mes
van de Franse maker Anthony Brochier
heeft een lemmet van torsiedamast met
een aangesmede snijkant. De bolster en
de eindkap zijn ook van damast, de spacer is van inox en de greep is van sambar
gewei.

De Italiaanse messenmaker Carlo
Cavedon werkt onder de naam
CavedonArt. Hij maakt messen en
is graveur. Het afgebeelde mes, de
Samoerai, heeft een handgegraveerde en met goud ingelegde titanium
greephelft met de afbeelding van …
ja, een samoerai. Het lemmet is van
N690Co. Opengevouwen is het mes
20,5 cm lang.

De Tsjechische messenmaker Filip Kurota
werkt onder de naam Fildas Knives. Een
collega maakte een licht gewijzigde versie van het Benchmade Axis lock, en Filip
bouwde er dit mes omheen, met de naam
Axis Gentleman. Het lemmet is
van damast, de greep van
gestabiliseerd
acaciahout.

De Mako van Toni Oostendorp is het
kleine broertje van zijn Bull Shark, maar
even indrukwekkend. Het mes heeft een
lemmet van O1 staal met een Cerakote
coating, en een greep van G10. De totale
lengte is ca. 23 cm.

Een Puukko van Alessio Salsi. Het
lemmet van gesmeed damast, met
200 lagen O2 – 15N20. De greep met
nikkelzilveren bolster, rendiergewei,
papiermicarta, nikkelzilveren spacers
en gestabiliseerd Buckeye Burl. Totale
lengte ca. 28 cm.
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De Italiaan Simone Raimondi
noemt dit mes de Mjölnir, oftewel de hamer van Thor. Het
lemmet is van veerdamast,
de greep van mammoetivoor,
sterling zilver en desert ironwood. De lengte van het mes
is 25 cm.

‘Le Moderne’ heet dit mes van de
Fransman David Jolivet. Het lemmet is van selectief gehard XC75,
de greep bestaat uit carbon fiber
en gestabiliseerd populierenhout.
Het vlechtpatroon van de leren
schede is erin gehamerd. Het mes
is 22 cm lang.

Louis Blanchet Kapnist is niet alleen de Franse
correspondent van Messenmarkt, maar ook
messenmaker. Zijn meest recente mes is dit
vouwmes, met een vlakgeslepen lemmet van XC
75 en een greep van hoorn. Sober en strak.

De Italiaanse messenmaker Vincenzo
Balistreri noemt dit framelock vouwmes de Sfilato. Het lemmet is van D2,
de greep van titanium. Uitgeklapt is
het mes 19 cm lang.

MAH-CHETE ™

Importeur Nederland
Homeij Oisterwijk B.V.
www.crkt.nl
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De Tsjechische messenmaker Michal Jary werkt onder
de naam Jakuza Knives. Hij is gespecialiseerd in damastmessen. Het afgebeelde mes heet de Blue Bob. Het
90 mm lange lemmet is van O2 en 15N20 damast, de
greep van damast en mammoetivoor. Het duimsteuntje
op het lemmet eindigt in een stukje paua schelp.

De ‘Bad Guy’ van Franck Souville. Het lemmet is van tijgerdamast 90MCV8 en 15N20.
De rugveer is van 55S7 en 15N20 damast, en
de greep is van titanium.

De Spaanse messenmaker José Luis Rey werkt onder
de naam Breoghan in Frankrijk. Dit is een van zijn
messen.

De Tsjechische messensmid Petr Hruby maakte
deze ‘Traan’. Het vaste mes heeft een lemmet van
twistdamast en een greep van nijlpaardtand met
925 zilver en een labrador steen. De lengte van
het mes is 170 mm. De leren schede heeft een zilveren band.

Messenmarkt - 20

De ‘Sheeple’ van Filip de Leeuw. Het mesje
heeft een lemmet van RWL34, titanium bolster, titanium frame, en handvat van mammoetivoor.

Twee vouwmessen van Aad van Rijswijk. Het bovenste mes is een linerlock met een lemmet van 8 cm
en een totale lengte van 18 cm. Het damaststaal is
van Uwe Heieck. De bolsters zijn van damast en de
greep is van mammoetivoor. Het onderste mes, ook
een linerlock, heeft een lemmet van ATS34, mozaïek
bolsters en grepen van paarlemoer. Dit mes is 16,5
mm lang met een lemmet van 7 cm.

Dit mes van Filip de Leeuw heeft nog geen naam. Het lemmet is van RWL34, het
frame van titanium, de bolster van zirkonium en de grepen zijn van Thunderstorm
kevlar. De karteling in het lemmet is volgens Filip de Leeuw een probeersel, aangezien custom messen zelden of nooit met een gekarteld lemmet worden gemaakt.

De ‘Viper’ van de Poolse
messenmaker Pawel Lukanowsky.
Het lemmet is van koolstofdamast,
de greep van nikkelzilver, mammoetivoor en gestabiliseerd berkenhout.
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SOG PowerPlay en
MacV tools
SOG bestaat 30 jaar. Om dat te
vieren beschrijven we voor de
verandering eens geen messen,
maar multitools, want die
maakt het bedrijf ook.
Messenmarkt stelt er twee
voor: de PowerPlay en MacV.
De SOG PowerPlay.

De PowerPlay is een compacte versie van
SOG’s full-size tools. Bijna 2 centimeter korter, en zo’n dertig gram lichter, en
daarmee is de PowerPlay net wat handzamer.
Wat stop je in een multi-tool? Het aantal mogelijkheden is bijna eindeloos. De
PowerPlay heeft 19 gereedschapjes, als
we de centimeter en inch liniaal in de
grepen meetellen.
Hart van de tool is natuurlijk de tang met
draadsnijder. De PowerPlay heeft SOG’s
gepatenteerde Compound Leverage, wat

het best vertaald kan worden als samengestelde hefboomwerking. Tandwielen
aan het uiteinde van de grepen brengen
de beweging over op de helften van de
tang. Volgens SOG geeft die constructie
twee keer zoveel kracht. Aardig detail: als
de tool is dichtgeklapt vormen de beide
onderste helften van de tang een bithouder.
De rest van de gereedschapjes zit in de
grepen. In de ene greep klappen ze naar
buiten open, in de andere naar binnen. In
het laatste geval kunnen de gereedschap-

jes alleen worden gebruikt als de tool zelf
is geopend.
In de ene greep zitten een glad lemmet, een gekarteld lemmet, een medium
schroevendraaier met kroonkurk opener,
een kleine schroevendraaier met blikopener en een kruiskop schroevendraaier.
Aan de ene kant zitten een houtzaag, een
vijl, een priem, een grote platkop schroevendraaier en een mini-schroevendraaier.
Eenmaal geopend worden alle gereedschappen op hun plaats gehouden door
een soort backlock: een haak die in een
rechthoekige uitsparing achterop de tools
valt. De haak heeft aan de achterkant
twee poten, die op twee veren liggen. Zo
wordt zijn voorkant voortdurend omlaag
gedrukt. De haak kan met knoppen aan
beide zijden van de grepen worden opgetild, zodat de gereedschapjes kunnen worden ingeklapt.
De PowerPlay is er in twee versies. De
tool zelf is in beide gevallen gelijk. In het
ene geval wordt hij geleverd met een hard
kunststof foedraal, in het andere (hier getoond) met een nylon foedraal en een bithouder met twaalf bitjes - altijd handig.
De PowerPlay is ingeklapt 104 mm lang,
uitgeklapt 1057 mm en weegt 226 gram.
De adviesprijs is € 119,95.

MacV

De tools zitten aan de binnenkant van de grepen. Een deel klapt naar de binnenkant uit (en kan dus alleen
worden gebruikt als de greephelften zijn geopend) en een deel klapt naar buiten uit.
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De SOG MacV mini-tool is ontworpen
om te lijken op de schedel met baret
van de Military Assistance Command,
Vietnam - Studies and Observations
Group (MACV-SOG), waaraan het bedrijf zijn naam dankt. Ondanks die wat

Eenmaal geopend worden alle gereedschappen op
hun plaats gehouden door een soort backlock: een
haak die in de getoonde rechthoekige uitsparing
achterop de tools valt.

Als de tool is dichtgeklapt vormen de beide onderste helften van de tang een bithouder.

macabere vorm, is het een leuke tool
geworden, met twaalf gereedschapjes:
drie moersleutels (1/4”, 5/16”en 3/8”),
een grote en een kleine platte schroevendraaier, een kruiskopschroevendraaier,
een draadsnijder, een carbide slijper, een
kroonkurk opener, een breekijzertje annex spijkertrekker, en een opening voor
bitjes. Rechts bovenin zit een opening
waarmee de MacV aan een sleutelhanger
of koordje kan worden gezet.
De MacV is iets meer dan 63 mm hoog.
Vanwege dat formaat is het praktisch nut

van de tooltjes beperkt. Je kunt er niet
erg veel kracht mee zetten. De schroevendraaiers steken maar een klein stukje
uit, zodat ze niet elke schroef kunnen bereiken. Maar: iets is beter dan niets, en
buiten dat is de MacV gewoon een origineel ontwerp. Het tooltje heeft een adviesprijs van € 15,95.

NEW PRODUCTS

De hier getoonde versie van de PowerPlay heeft
een nylon foedraal en een bithouder met twaalf
bitjes

Tekst en foto’s Bas Martens
Met dank aan SOG voor het beschikbaar stellen van
de PowerPlay en MacV.

De SOG MacV.

GARBERG

www.moraofsweden.nl

KANSBOL

ELDRIS
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De messenbeurs
in Neufchâtel
Voor de tweede keer werd in Neufchâtel-en-Bray
een messenbeurs gehouden. Onze correspondent
ging er op bezoek.

Een kijkje op de beursvloer, in het dagelijks leven
een hal voor de veemarkt in Neufchâtel.

De regio rond Neufchâtel
is van oudsher bekend om
zijn ijzererts. Op de beurs
was een aparte expositie
ingericht over de winning
en verwerking van dat
erts.

veranciers van accessoires en materialen.
In de grote hal waren de tafeltje gegroepeerd in eilandjes van 3 of 4 messenmakers – dat betekende in elk geval geen
geschuifel langs lange rijen tafels.
In de regio wordt al sinds de 14e eeuw
ijzererts gewonnen, en over die winning
was een interessante expositie ingericht.
De organisatie heeft plannen om die educatie aspect verder uit te breiden, met

N

eufchâtel-en-Bray is een stadje
in het Franse departement SeineMaritime, zo’n veertig kilometer ten
nood-oosten van Rouen. Het is beroemd
om zijn kaas, heeft ruim 4000 inwoners
en een markthal, waar normaal de veemarkt wordt gehouden. In het weekeinde
van 15 en 16 oktober was die hal echter
het toneel van de tweede ‘Salon du couteau au Normandie’.
De messenbeurs is niet groot, met een
dertigtal messenmakers, en een aantal le‘Le Neufchâtel’, hier als vouwmes.

Een vast mesje van
Arthur Lapostat.

Robuust werk van Eric Haehne.
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Een strak jachtmes van Jean
François Geneix.

Yann Petit maakte dit superslanke mes met leren schede.

Richard Ciachera maakte dit vouwmes met twee lemmeten.

Een klein vast mes van Sebastien Dauby, met een stuk kaak als greep.

Een vouwmes van Pierre Hanf.

bijvoorbeeld op vrijdag een dag voor
scholieren, met demonstraties op het gebied van leerbewerking en vuursteen.
Bovendien wil men graag het aantal messenmakers uitbreiden – er is plaats genoeg …
Organisator Stephan Levavasseur had het
originele idee om iedereen die een mes

kocht zijn entree terug te betalen. Van de
ca. 1000 bezoekers kwamen 280 mensen
met een aankoopbon, dus dat was zeker
niet slecht. Stephan is ook de initiatiefnemer van een mes dat de naam van het
stadje draagt. ‘Le Neufchâtel’. Het is er
als vouwmes en in vaste uitvoering, en
wordt gemaakt door Claude Demarquay.

De beurs in Neufchâtel-en-Bray is gastvrij, in een regio waar op dat gebied weinig gebeurt. We zijn benieuwd hoe het er
volgend jaar uitziet.
Tekst en foto’s: Louis Blanchet Kapnist

THUNDER STRIKE ™
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De Mora Eldris

Messenmarkt - 26

De Mora Eldris is klein en handzaam.

MoraKniv vierde in 2016 niet alleen zijn 125-jarig bestaan,
maar kwam ook met een paar opvallende nieuwe messen.
Daaronder het kleinste Mora mesje tot nu toe: de Eldris.

M

ora outdoor messen behoeven eigenlijk geen introductie meer.
Scherp, simpel, sterk, veelzijdig inzetbaar en prettig geprijsd. Het is niet voor
niets dat het Zweedse bedrijf elk jaar
zo’n drie miljoen messen maakt, die naar
55 landen worden geëxporteerd. Toch
was er een nadeel. Zo’n beetje alle Mora
modellen moeten in een foedraal aan de
riem worden gedragen, en er zijn veel
plaatsen waar dat niet op prijs wordt gesteld. Wat ontbrak, kortom was een Mora
Every Day Carry (EDC) die wat minder
opvallend kon worden meegedragen.
Onder het aloude radiomotto ‘u vraagt,
wij draaien’, kwam Mora begin dit jaar
met de Eldris. De naam komt van de
weidegronden vlakbij de Mora fabriek,
een plek waar de boeren ’s zomers hun
vee lieten grazen.
De Eldris is een vast, kort mes, dat altijd
gemakkelijk in de broekzak of rugzak

kan worden meegenomen en geschikt
is voor de meest voorkomende outdoor
klussen. Het lemmet is van 12C27 stainless staal. Het heeft een rechte rug met
een lichte knik, voor het gebruik van een
vuurstaal, en een gebogen snede met een
Scandi grind. De voorste helft heeft een
extra slijping voor fijner snijwerk.
Het lemmet zit in een tonvomige greep
met een kern van polypropyleen (een
harde kunststof) voor stijfheid en sterkte, deels voorzien van een overtrek van
TPE, een rubberachtige kunststof voor
meer grip. De greep is er in vijf kleuren:

Gegevens
Model
Staal
Lemmetvorm
Greep
Lengte
Lengte met foedraal
Lengte lemmet
Grootste dikte lemmet
Grootste dikte greep
Gewicht zonder schede
Gewicht schede
Gemaakt in
Prijs

MoraKniv Eldris
12C27 stainless
Rechte rug
Kunststof
143 mm
150 mm
54 mm
2,0 mm
23,2 mm
60 gram
14 gram
Zweden
€ 32,50 / 46,95 (Neck Knife)

Dit zijn de twee versies. Links alleen het
mes, rechts hetzelfde
mes maar met een
extra doosje met nekkoord, vuurstaal en
extra riempje voor het
foedraal.

Het extra riempje is om te voorkomen dat de Eldris
uit de schede valt, als hij om de nek wordt gedragen. Dat riempje kan ook weer gemakkelijk van de
schede worden gehaald.

De luxe versie met al het toebehoren.

zwart, rood, blauw, groen en geel. De
zijkanten van de greep hebben een klassiek Zweeds ruitvormig motief met in
het midden van de greep een ruitvormige
verdieping. De twee nokjes in de vooren achterkant van de harde kunststof
schede klikken daarin vast en houden
het mes op zijn plaats. Greep en schede
zijn symmetrisch, zodat het niet uitmaakt
hoe het mes in de schede wordt gestopt.
Achterin de greep zit een langwerpig
koordoog.
De Eldris is er in de basisuitvoering (alleen mes en foedraal) of als wat luxere
versie. Het mes zelf is hetzelfde, maar
de ‘neck knife’ uitvoering wordt geleverd
met een nekkoord, een vuurstaal, en een
extra leren riempje met een drukknop om
te zeker te weten dat het mes niet uit de
schede valt als het om de nek wordt gedragen.
Het lijkt erop dat Mora met de Eldris het
beste van twee werelden heeft weten te
verenigen: klein genoeg om gemakkelijk te dragen, en stevig genoegd voor de
meest voorkomende outdoor klusjes. Het
mes heeft tot nog toe vrijwel uitsluitend
positieve reacties gekregen, en daar sluiten we ons van harte bij aan.
Tekst en foto’s: Bas Martens
Met dank aan importeur Adola voor het beschikbaar stellen van de messen.
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DKE 2017
Dutch Knife Exhibition

Hoogkellenseweg 7
4004 JB Tiel
09.00 tot 17.00 uur
Entree € 8,50

Knifemaker: Veronique Laurant

22 april 2017

www.dkeshow.nl
dkeshow@gmail.com
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Sponsoren:
Aad van Rijswijk
Hill Knives
Messenmarkt
Smederij Atelier Alkmaar

www.mercorne.fr
Z.I. – 48300 Langogne
Tél. + 33 (0)4 66 6929 19, Fax: + 33 (0) 4 66 69 29 20
Verkoop van verschillende greepmaterialen (houtsoorten, been, hoorn, gewei en ivoorsoorten).

IMPORTEUR BENELUX VAN:

Tel +31 497 5195 93
info@dito.nl

Fax +31 497 5195 94
www.dito.nl

FORGED

OUT OF TRADITION.

HARDENED
IN THE FIELD.

HONED

FROM EXPERIENCE.

WWW.SOGKNIVES.NL

Adola is de exclusieve distributeur van SOG Knives

29 - Messenmarkt
2 - Messenmarkt

Spartan Harsey Folder

Het Amerikaanse Spartan Blades kwam eerder dit jaar met de
Spartan Harsey Folder, een mes ontworpen door William W.
Harsey Jr. Het framelock vouwmes heeft een 4 inch lemmet
van CPM S35VN met een dubbelzijdige duimsteun, en een
frame van 6AL-4V titanium met een omzetbare draagclip. De
Spartan Harsey Folder is leverbaar is zwart of stonewashed.

Leatherman

In Messenmarkt 28 bespraken we de Tread, Leatherman’s
opvallende tool armband. Een origineel idee, met één nadeel: de Tread was volledig gericht op de Angelsaksische
markt. De moersleutels en inbus sleutels waren uitgevoerd
in inch maten, en niet metrisch. De schakels van de Tread
konden bovendien niet worden los- of vastgedraaid met
Euromuntjes, maar alleen met een muntje van 1 dollarcent. Leatherman heeft dat alles verholpen, en inmiddels
is er een metrische versie van de Tread. De sleufjes in de
schroeven zijn daarbij iets breder gemaakt, zodat ze nu
ook met een muntje van 1 eurocent kunnen worden losgedraaid.
De metrische Leatherman
(links) heeft iets anders
gevormde schroefkoppen,
zodat ze direct herkenbaar zijn. De sleuf is een
fractie breder, zodat hij
past voor een muntje van
1 eurocent.

De Spartan Harsey Folder.

Victorinox (1)

Aan het einde van het
jaar komt Victorinox altijd met wat aparts. Dit
keer is dat de Evolution
White Christmas Limited
Edition 2016. Het meest
opvallend zijn de witte
schalen, met gestructureerde vlakken, en
de op het grote lemmet geëtste
sneeuwsterren. Het mes heeft
13 functies, inclusief kurkentrekker en flessenopener. De
adviesprijs is € 46,95.

De Leatherman Tread is er nu ook
in een metrische uitvoering.

W Sea Hook
Victorinox (2)

Een ander nieuwtje van
Victorinox is de ‘Desert
Camouflage’ kleurencombinatie, in zandkleurige en bruine
tinten. Het camouflagepatroon is in eerste
instantie
beschikbaar of de Classic,
Huntsman
en
Trailmaster, drie
van de meeste populaire modellen.
De Victorinox Classic, Huntsman en
Trailmaster zijn nu ook verkrijgbaar in
Desert Camouflage.
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De Wildsteer Hook (W Hook) is een koord- en gordelsnijder.
Op zich niks nieuws, maar er is een leuke variant: de W Sea
Hook. Die is in de greep voorzien van een overmaatse dobber,
zodat hij blijft drijven en dankzij de felle kleuren ook kan worden teruggevonden. Voor meer informatie zie www.wildsteer.
com.

De Wildsteer Sea Hook.

Colossus

Als ze bij Cold Steel iets ‘Colossus’ noemen, dan kun
je er op rekenen dat het ook behoorlijk groot is. Het afgebeelde mes heeft een 102 mm lang en bijna 4 mm dik
lemmet van Carpenter CTS XHP, een ruim 15 cm lang gebogen heft met G-10 grepen en het weegt ruim 2 ons.

De Maserin Bowie (boven) en de Hunting.

Maserin

De Cold Stel Colossus.

In samenwerking met de faceboek groep ‘Wild Boars our
passion’ heeft Maserin een aantal jachtmessen ontworpen.
Afgebeeld zijn de 977 Bowie en de 978 Hunting. Beide hebben
een lemmet van AISI 440 C staal en een oranje G-10 greep. De
Bowie heeft een 215 mm lang lemmet en een gewicht van 418
gram. De Hunter heeft een lemmet van 191 mm.

OUTRAGE ™

Art.nr.: 51CK/K320GXP20

Vraag nu de complete CRKT-catalogus
aan via: sales@homeij.nl
• 8Cr13MoV stainless steel blade, 58-60 HRC
• IKBS™ ball bearing pivot system
• Aluminum handles

Importeur Nederland
Homeij Oisterwijk B.V.
www.crkt.nl

Importeur België & Luxemburg
Hombel B.V.B.A.
www.crkt.be
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Vechtmessen uit de
Eerste en Tweede   Wereld  
Militairen hebben bijna altijd
een blank wapen gehad- bajonet, vechtmes of een combinatie van beide. In twee delen presenteert Messenmarkt
een kleine selectie. Deze aflevering gaat over vechtmessen uit de eerste helft van de
20ste eeuw, het tweede deel
van dit artikel gaat over bajonetten uit dezelfde periode.

B

lanke wapens zijn altijd een essentieel onderdeel geweest van de bewapening van de soldaat. Sinds de vroege
periodes van de menselijke geschiedenis
heeft de metalen kling strijders in staat
gesteld elkaar ernstige of dodelijke verwondingen toe te brengen, in man tegen
man confrontaties. Of het nu gaat om een
strijdbijl, de punt van een lans, een kort
of lang zwaard, een dolk of stiletto: het
‘battle blade’ kent vele vormen.
Een blank wapen dat in de hand wordt

Een Eerste Wereldoorlog vechtmes, uit eigen middelen beschikbaar gesteld door Lord Howard de
Waldin, ondercommandant en commandant van het 9th Battalion Royal Welsh Fuseliers van november
1916 tot december 1917. Dit unieke vechtmes werd uitgereikt aan stormtroepen en Lewis mitrailleurschutters. Het mes is gebaseerd op het oude Welsh Cledd zwaard en werd ontworpen en gepatenteerd
door Felix Joubert in 1917. Het heeft een bijna 46 cm lang, bladvormig lemmet, met een maximale
breedte van zo’n 7,5 cm. De totale lengte is ruim 58 cm. De pommel loopt uit in een punt. De stootplaat
is rond en kan tegen het lemmet worden omgeklapt. Het lemmet heeft de tekst “Dros Urddas Cymru”
(voor de eer van Wales) en een makersmerk met de in elkaar gevlochten letters JO (Joubert). De leren
en canvas schede heeft het baretembleem van het Machine Gun Corps op de voorkant. Dit mes was eigendom van Welsh Machine Gun Corps luitenant F. Over-Bate.
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Drie
vechtmessen
uit
de
Eerste
Wereldoorlog. Links: een U.S. Model of
1917 loopgraafmes gemaakt door L.F&C
(Landers, Frary & Clark uit New Britain,
Connecticut). De stalen beugel heeft zes
piramidevormige punten, die uit de beugel
zijn gestanst. Het driehoekige lemmet is 23
cm lang. Het mes heeft een houten greep en
een totale lengte van bijna 36 cm. De leren
schede heeft een metalen oorband en een
drager met M1910 gordelhaken. Midden:
U.S. Model of 1917 loopgraafmes, gemaakt
door A.C. Co (American Cutlery Company).
Stalen beugel met een driehoekig lemmet en
houten greep. De beugel heeft vijf rijen met
dubbele nokken. De leren schede heeft een
metalen oorband en een drager met M1910
gordelhaken. Het lemmet is 23 cm lang en
de totale lengte 36 cm. Rechts: een U.S.
Model of 1918 Mark I loopgraafmes, gemaakt door L.F&C. Handgreep en beugel,
met vier vingeropeningen, bestaan uit één
stuk gegoten brons. Op elke vingeropening
zit een punt. Het dubbelsnijdende lemmet is
172 mm lang met een totale lengte van 299
mm. Lemmet en greep zijn aan elkaar bevestigd met een konische stalen bout, die achteraan de greep uitloopt in een punt. De stalen 1918 schede heeft gordelhaken waarmee
het mes horizontaal kan worden gedragen.

  oorlog
gehouden kan vele doelen dienen, en
dat is een probleem. De slanke punt van
een Fairbairn-Sykes vechtmes is prima
geschikt als steekwapen, maar als je de
dolk gebruikt om een blikje rantsoenen
open te krijgen is een gebroken punt
gegarandeerd. Een cavaleriezwaard is
gemaakt om te houwen, maar niet voor
heimelijke operaties. Net als vuurwapens, zijn blanke wapens ontwikkeld
voor een specifiek doel en gebruik. Maar
hoewel een conflict met vuurwapens op
een afstand kan worden beslist, is er altijd de behoefte aan een persoonlijk verdedigingswapen, als de situatie daarom
vraagt.
Vechtmessen zijn gemaakt om te steken,
snijden of hakken, en de afmetingen,
vorm en configuratie van het lemmet
bepalen in grote mate de effectiviteit.
Driehoekige lemmeten, bijvoorbeeld,
werden in eerste instantie ontwikkeld om
door een maliënkolder te steken en hadden als bijkomend ‘voordeel’ dat ze een
bloeding veroorzaakten die niet of moeilijker te stoppen was.

De Britse Smatchet, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt door commando’s van de SOE en SAS
en de Amerikaanse O.S.S. Dit massieve stalen vechtmes met een houten greep en zinken pommel was ontworpen voor man-tegen-man gevechten. Het 28 cm lange lemmet (totale lengte van het mes ruim 40 cm)
combineert de eigenschappen van een bolo en machete. Het bladvormige lemmet is aan de ene kant volledig
geslepen, en aan de andere kant voor de helft.

De U.S. V-42 stiletto werd gemaakt door W.R. Case & Sons Cutlery Co., en werd gedragen door de First
Special Service Force (1st SSF, ook bekend als Devil’s Brigade), een gecombineerde Amerikaans/Canadese
commando eenheid in de Tweede Wereldoorlog. Volgens de fabrieksgegevens van Case werden ca. 3000 V-42
messen gemaakt, met één zending van 1750 stuks aan de FSSF, die in de boeken is vastgelegd.
Het lemmet van 178 mm is over een lengte van 146 mm tweesnijdend. Het totale mes meet ruim 36 cm. De
achterkant van de greep heeft een kegelvormige punt. Net voor de stootplaat zit op het ricasso een uniek,
gegroefd duimvlak. Het tweesnijdend lemmet werd zo horizontaal gehouden, met een grotere variëteit aan
steek- en snijposities. De V-42 had een leren schede met een lange drager. Deze was oorspronkelijk ontworpen om onderuit een GI Parka te komen, aangezien de eenheid oorspronkelijk werd opgeleid voor operaties
in koud weer.

De zogeheten ‘Clous Français’ (Franse spijker) uit de Eerste
Wereldoorlog was een ruw gemaakt steekwapen, vervaardigd
uit een staaf betonijzer of het bovenste deel van de piketpaaltjes
waarmee het alomtegenwoordige prikkeldraad werd bevestigd.
Eén van de uiteindes werd verhit en in een grove handgreep omgebogen. Het andere uiteinde werd gesmeed tot een lang, bladvormig, tweesnijdend lemmet met in het midden een duidelijke
rib. Deze ‘Clous Français’ werden naar verluidt gemaakt in artillerieparken achter het front. De totale lengte van het afgebeelde exemplaar is bijna 35 cm.

Een O.S.S. stiletto vechtmes uit de Tweede Wereldoorlog
met een ‘Pancake Flipper’ schede. Dit unieke vechtmes
werd gemodelleerd naar het voorbeeld van de Britse
Fairbairn-Sykes van de Britse commando’s en SOE. In
1942 werd het ontwerp door de O.S.S. overgenomen en
vanaf 1943 werd het mes uitgereikt. Het mes werd gemaakt door een fabrikant van huishoudelijke producten in Connecticut, Landers, Frary & Clark (L.F&C).
Het tweesnijdend lemmet meet 165 mm, met een totale
lengte van 286 mm. Volgens de overlevering gebruikte
het bedrijf de mal van zijn keukenspatels ook voor de
drager van de schede, die vervolgens bij verzamelaars
te boek staat als ‘Pancake Flipper’. Het is een mooi verhaal, maar het klopt niet. De schededrager werd speciaal ontworpen om het mes zowel hoog, laag als gehoekt
te kunnen dragen. De schede is van leer met een metalen oorband. De drager heeft de bevestigingsmogelijkheid van een rubber O-ring om de greep tegen de drager te fixeren.
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Dit ‘spijkermes’ wordt soms de D-Day
Dagger genoemd, en soms een Desert
War Commando Airborne Trooper hoedenspeld. Het afgebeelde exemplaar
heeft geen enkel merk. Het mes is waarschijnlijk gemaakt van een Franse Lebel
bajonet, of een Britse spijkerbajonet. De
drager is van een No. 4 Mk I bajonet.

Boven: een Brits messing loopgraafmes uit de Tweede Wereldoorlog met
het lemmet van een Spen gun spijkerbajonet. De gegoten messing greep is
alleen gemerkt met een Britse ‘Broad Arrow’. Het lemmet is 172 mm lang
en de totale lengte is 23 cm.
Onder: een messing ‘knuckle knife’ uit de Tweede Wereldoorlog, gemaakt
in Australië. Het mes bestaat uit een massive, ééndelige bronzen greep met
beugel, en een stalen Bowie-vormige lemmet. Dat lemmet is rum 24 cm
lang, met een totale lengte van het mes van ruim 36 cm. Het verhaal gaat
dat het mes werd uitgereikt aan de U.S. Rangers en daarom staat het bij
verzamelaars bekend als ‘Ranger Knuckle Knife’. Ook dat verhaal klopt
niet. Van een officieel gebruik bij de Rangers was geen sprake. Maar: de
messen werden in Australië commercieel gemaakt en verkocht, en elke geallieerde soldaat die dat wilde kon er een kopen – ook Rangers.

Een zeldzame combinatie van O.S.S. zwaard en mes. Boven: een buitengewoon zeldzaam ‘knuckle sword’,
eveneens gemaakt bij Foster Bros., en eveneens bestemd voor Filipijnse verzetsstrijders. Gemaakt van een
1913 Pattern zwaard, met een lemmet van 58 cm en een totale lengte van 68 cm. Beugel en greep als bij het
mes. Ongemerkt.
Onder: een ongemerkt O.S.S. ‘knuckle knife’ gemaakt door Foster Bros., New York en bedoeld om te worden gedropt voor verzetsstrijders in de Filipijnen. Het mes heeft een driehoekig lemmet, gemaakt van een
M1873 bajonet, met een lengte van 222 mm. De totale lengte van het mes is bijna 36 cm. De beugel is van
een reep staal, met vier uitgeperste nokken. De greep is van een stuk geribbelde rubber slang.

In de chaos van een gevecht had een
blank wapen vaak meerdere gebruiksmogelijkheden, mede bepaald door de
beweging van de arm. Een dubbelsnijdend lemmet kon dus zowel van links
als rechts snijden. De pommel had
vaak een punt of kegelvormig uiteinde,
met de prozaïsche naam ‘skull-crusher’
(schedelbreker) om na een zwaai met
de backhand nog een verwonding toe te
kunnen brengen. Veel vechtmessen heb-

De alomtegenwoordige Britse Fairbairn-Sykes
is een tweesnijdend vechtmes, ontworpen door
William Fairbairn en Eric Sykes, toen beiden
voor de oorlog in China waren gestationeerd.
Met zijn 18 cm lemmet is het mes bij uitstek geschikt om te steken. De totale lengte is 29 cm.
De F-S werd gebruikt door Britse commando’s,
parachutisten, de SAS en tal van andere eenheden, vooral tijdens de landingen in Normandië
in 1944. Het model werd gekopieerd en gebruikt
door de Amerikaanse OSS en Marien Raiders
en tal van andere eenheden. Dit exemplaar is
gemaakt bij Wilkinson in Groot-Brittannië.
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ben ook een messing, bronzen of stalen
beugel, vaak voorzien van punten of nokken. Officieel waren deze ‘knuckle knives’ zo gemaakt om een tegenstander te
verhinderen het mes te pakken, maar het
vernietigende effect van een klap met die
beugel, vooral in het gezicht, ligt meer
voor de hand.
Elk leger van zo’n beetje elk land had
één of ander vechtmes – tot op de dag
van vandaag. In veel gevallen met een

rol als ‘multi-tool’: outdoor activiteiten, draadsnijder en zelfverdediging. De
vechtmessen die hier worden getoond
zijn een selectie van de types die tijdens
de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden gebruikt. Die selectie is in de verste
verte niet compleet, maar toont een paar
van de meest gangbare stijlen en modellen. Veel soldaten droegen een commercieel jachtmes, vaak van bekende makers
– die worden hier buiten beschouwing
gelaten. Er zijn verschillende boeken
waar deze per type, maker, land of tijdvak worden besproken. De afgebeelde
vechtmessen tonen de variëteit van modellen en toepassingen in de eerste helft
van de twintigste eeuw.
Tekst en foto’s Robert G. Segel

BEAR GRYLLS
PARACORD FIXED BLADE

BLADE LENGTH 8.3 CM
OVERALL LENGTH 19.7 CM

BEAR
GRYLLS
ULTRA COMPACT FIXED BLADE

BLADE LENGTH 8 CM
OVERALL LENGTH 16 CM

MIKX B.V.
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De Desertfox  

Gegevens
Model
Vergrendeling
Staal
Lemmetvorm
Greep
Lengte opengevouwen
Lengte dichtgevouwen
Lengte lemmet
Grootste dikte lemmet
Grootste dikte greep
Gewicht
Gemaakt in
Adviesprijs
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Fox FX-521DLB 		
Desertfox Damascus
Framelock
Damasteel
Björkmans Twist
Custom
Titanium,
blauw geanodiseerd
214 mm
118 mm
95 mm
3,8 mm
13 mm
162 gram
Italië
€ 677,00

  damascus
Laat vechtsporters een mes ontwerpen, en er komt gegarandeerd iets
bijzonders uit. Laat er vervolgens een
paar Italiaanse designers op los, en je
krijgt iets héél bijzonders. Ziedaar de
Desertfox damascus titanium, oftewel
de FX-521DLB.

B

oris Manasherov is een messenontwerper en Krav Maga instructeur
voor de Israëlische strijdkrachten. En
misschien is hij nog veel meer, maar dat
vertellen ze er niet bij. Met zijn combinatie van talenten heeft Manasherov natuurlijk uitgesproken ideeën over hoe een
mes er uit moet zien. Zoals bij de meeste
ontwerpen van vechtsporters is dat nogal
extreem. Kijk maar naar zijn eerdere
modellen, als de Viper Magà, de Böker
Wildcat en Caracal. Ook het onderwerp
van dit artikel, de Desertfox, is nogal opvallend.
De Desertfox heeft een breed lemmet met
een vrijwel rechte rug en een sterk omhoog gebogen snede. Die lemmetvorm
schijnt in woestijnachtige gebieden het
meest ideaal te zijn voor het snijden van
droog materiaal – vandaar ook de naam
Desertfox. De greep is in verhouding
nogal iel, maar in de praktijk voldoet die
combinatie geweldig. De wat wonderlijke

Close-up van het mes met links het linerlock en rechts op het lemmet het logo van
Boris Manasherov.

greepvorm ligt heerlijk in de hand, bij de
meest uiteenlopende snijposities. Zo heb
je de basisversie van met mes, met een
lemmet van N690Co staal en een greep
van G10 of Cocobolo.
Nu is Fox een Italiaans bedrijf, en de
Italianen hebben een onbedwingbare
drang om dingen mooier te maken: auto’s, mode, vrouwen – het kan altijd beter.
Zo hebben ze bij Fox waarschijnlijk ook
naar de Desertfox gekeken, en zo is dan
misschien ook deze uitvoering van het
mes ontstaan: dezelfde uitbundige vormen, maar met mooiere materialen: een
lemmet van Damasteel Björkmans Twist
(bestaande uit 364 lagen ATS-34 en PMC
27), en grepen van blauw of bronskleurig geanodiseerd titanium met de voor
Fox kenmerkende arcering. En dan heb
je ineens een fenomenaal mooi mes met
een boel opvallende details. Kijk maar
naar het bolletje aan het uiteinde van de
rechte draagclip, de deels rechts afgesne-

den schroefkop naast het framelock, de
uitfrezingen in de linker greephelft en de
subtiele vorm van de titanium grepen: geweldig industrieel design. Je krijgt de neiging het mes op een draaiplateau in een
vitrine te zetten, mooi uitgelicht, om er
lang van te genieten.
Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook
mensen die een mes van bijna 700 Euro
gewoon gebruiken. Er zijn per slot van
rekening ook mensen die in een auto van
een paar ton rondrijden. Qua materialen
moet de luxe Desertfox heel wat kunnen hebben. Maar ons exemplaar moest
helaas terug naar de importeur, inclusief
zijn mooie leren tasje met het Fox logo.
Tekst en foto’s: Bas Martens
Met dank aan Adola voor het beschikbaar stellen
van het mes.

De achterkant van de greep. De twee titanium
greephelften zitten zonder spacer aan elkaar.

De Desertfox omgeklapt. De titanium draagclip klemt vast door een bolletje.
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n bijgaande lijst staan alle artikelen uit Messenmarkt nummer 1 tot en met 32, met daarachter het betreffende blad. De artikelen
over messenmakers zijn gegroepeerd onder de noemer ‘Reportage’ en dan weer alfabetisch op achternaam. De artikelen over
beurzen staan in de lijst eveneens bij elkaar. Onderwerpen uit de Nieuwsrubriek of de Snippers zijn niet vermeld. Let op: Op de
cover van Messenmarkt 23 staat abusievelijk nogmaals het nummer 22. In het colofon staat wel het juiste nummer vermeld.
OnderwerpNummer
Actilam T3
23
Actilam S4
32
19
Adola in het nieuw
Andre de Villiers Mid-Techn Pathfinder 26
20
Baladéo Papagayo
Bastinelli Creations Dragotec
22
Benchmade Adamas vouwmes
14
12
Benchmade Rant
Benchmade 755 MPR van Shane Sibert
7
11
Benchmade Shoki
Benchmade Shori
16
Benchmade 300 Axis Flipper
19
20
Benchmade Bushcrafter
Benchmade Nakamura
23
Benchmade APB Assist
29
Beurzen: Blade Show 2010
8
Beurzen: Coutellia 2009 in Thiers
4
Beurzen: Coutellia 2011 in Thiers
11
Beurzen: Coutellia 2012 in Thiers
15
Beurzen: Coutellia 2013 in Thiers
19
Beurzen: Coutellia 2014 in Thiers
23
Beurzen: Coutellia 2015 in Thiers
27
Beurzen: Coutellia 2016 in Thiers
31
Beurzen: Dutch Knife Exhibition 2009
5
Beurzen: Dutch Knife Exhibition 2010
8
Beurzen: Dutch Knife Exhibition 2011 11
Beurzen: Dutch Knife Exhibition 2012 15
Beurzen: Dutch Knife Exhibition 2013 19
Beurzen: Dutch Knife Exhibition 2014 23
Beurzen: Dutch Knife Exhibition 2015 27
Beurzen: Dutch Knife Exhibition 2016 31
Beurzen: de FiCX 2014 in Parijs
24
Beurzen: de FiCX 2015 in Parijs
28
Beurzen: de FiCX 2016 in Parijs
32
Beurzen: Gembloux 2009
5
Beurzen: Gembloux 2010
9
Beurzen: Gembloux 2011
13
Beurzen: Gembloux 2012
17
Beurzen: Gembloux 2013
21
Beurzen: Gembloux 2014
25
Beurzen: Gembloux 2015
29
Beurzen: Hunting Belgium 2010
7
Beurzen: de messenbeurs van Langres
19
Beurzen: de messenbeurs van
Langres 2014
23
Beurzen: de messenbeurs van
Langres 2016
23
Beurzen: messenbeurs in Nogent
2
Beurzen: de vierde messenbeurs
in Nogent
11
Beurzen: de messenbeurs in Nontron
16
Beurzen: de messenbeurs in Nontron
20
Beurzen: de messenbeurs in Nontron
28
Beurzen: de messenbeurs in Nontron
32
Beurzen: de 25ste SICAC in Parijs
25

Messenmarkt - 38

Beurzen: de 26ste SICAC in Parijs
Beurzen: Messer Macher Messe 2009 in
Solingen
Beurzen:
Messer Macher Messe 2010 in Solingen
Beurzen:
Messer Macher Messe 2011 in Solingen
Beurzen:
Messer Macher Messe 2012 in Solingen
Beurzen:
Messer Macher Messe 2015 in Solingen
Beurzen:
Messer Macher Messe 2016 in Solingen
Beurzen: Valdobbiadene messenshow
Black Fox 89 en 81
Blackhawk! Gideon messen
Bladesports in Nederland
Bladesports NLD
Böker Arbolito Esculta
Böker keramische zakmessen
Böker design messen
Böker Plus Griplock
Böker JTN
Böker Kingpin
Böker Plus Kwaiken Folder
Böker Plus Mini Vanquish
Böker Minos
Böker staalwaren 145 jaar
Stormdolk 2.0 van Ton Borst
Brouwer Sashori en Yasha
Brusletto Villmann
Buck ‘Collectibles’
Buck Flaspoint en Revel
Buck Lux serie
Buck Paradigm Pro
Buck Intrepid-L
Buck 110 Folding Hunter 50 jaar
Buck Momentum
Bush Monkey Knives
Buck Marksman
Buck 245 MWG
Cold Steel Custom Series
Cold Steel Pocket Bushman
Cold Steel Rajah II
Cold Steel Recon 1 Mini en Micro’s
Cold Steel Code 4
Cold Steel Ultimate Hunter
Cold Steel Finn Wolf
CRKT BT-70
CRKT Edgie zelfslijpend zakmes
CRKT Eraser van Liong Mah
CRKT Ikoma Sampa
CRKT Klecker NIRK
CRKT Ken Onion Shenanigan
CRKT Nathan’s Knife Kit
CRKT S.P.E.W.

32
3
7
11
15
27
27
27
11
15
5
11
27
9
13
25
18
32
16
20
17
22
25
13
19
7
10
12
13
21
23
28
23
18
29
4
13
8
17
21
28
30
30
6
16
13
8
11
10
15

CRKT Enticer
18
19
CRKT Foresight
CRKT The Natural 2
20
CRKT Liong Mah #5 en #6
20
26
CRKT Liong Mah Journeyer
21
CRKT Swindle
22
CRKT Redemption
CRKT 20 jaar
23
CRKT Ikoma Fossil
23
24
CRKT RMJ No Bother
CRKT Woods Chogan T-Hawk
32
1
De Nederlandse stormdolk
DPx H.E.A.T./F
30
Eagle Grips Kitrinite
18
Het Eickhorn Bellator Systema mes
20
EKA Nordic messen
3
EKA Swede T9
27
Extrema Ratio Basic Folder 2 tactical Tanto9
Extrema Ratio MF0
8
Extrema Ratio BF3 Dark Talo
19
Extrema Ratio N.K. 1
25
Extrema Ratio Resolza
26
Extrema Ratio Kato 15
28
Fällkniven PXL Work Horse
15
Test: fileermessen
16
Fox aX-dobolock
14
Fox N.E.R.O. Nighthawk Cobaltitan vouwmes
4
12
Fox 474 ZW en Chinook
Fox Tracker Meskwaki
21
Fox Salus
24
Franse boerenmessen
1
Gerber Bear Grylls Survival Series
12
Gerber Myth jachtmessen
17
Glock Field Knife
7
Graveur Antonio Montejano
22
Het Japanse zwaard, deel 1
8
Het Japanse zwaard, deel 2
9
Het Japanse zwaard, deel 3
10
Het Japanse zwaard, deel 4 (slot)
11
Hill Knives HK-KM 1665-2015
jubileummes
26
Hill Knives Outdoor Folding Knife No. 2 30
2
Hoe maak je een mes, deel 1
Hoe maak je een mes, deel 2
3
Hoe maak je een mes, deel 3 (slot)
4
Hogue EX-04 Extreme Folder
22
Interview: Les de Asis, oprichter van
5
Benchmade
Interview: Tim Leatherman
8
Kel-Tec opvouwbare bajonet
5
Kershaw Injection 3.5
22
Kershaw Emerson messen
24
Kizlyar Supreme Croc en Maximus
20
Leatherman Tools
3
Leatherman Super Tool 300
5

Leatherman OHT
Leatherman Leap
Leatherman Tread
Lemmetvormen
Lionsteel T.R.E.
Lionsteel KUR
Maserin Pagani mes
Maxpedition messen
Mora Bushcraft Survival mes
Muela Alce en Storm
Muela Kodiak
Het Musée de la Coutellerie in Thier
Ontario RAT 1
Opinel Outdoor No. 8
Opinel DIY No. 9
Opinel No 12 Explore
Pohl Force Alpha One
Pohl Force Bravo One en Two
Pohl Force Foxtrott One en Kilo One
Outdoor
Van Poppel Tactical Folder
Chris Reeve Nyala
Reportage: Adola 80 jaar
Reportage: Dan Adriolo
Reportage: Martin Annegarn
Reportage: Het ‘Atelier Vialis’ in
Sauveterre
Reportage: Ton Borst
Reportage: Claude Bouchonville
Reportage: Brouwer Knives
Reportage: Coutellerie du Roi in Brussel
Reportage: Maurice Cornu
Reportage: Angel Corts
Reportage: Jacques Delfosse
Reportage: Jan Dox
Reportage: Emile en Bernadette Drouhin
Reportage: Alex Dubois
Reportage: Frans van Eldik
Reportage: Gert van den Elsen
Reportage: Michel de Jong
Reportage: Elsa Fantino en Fred Perrin
Reportage: Eric de Feijter
Reportage: Eric Glesser
Reportage: Pim de Graaf
Reportage: Maarten van Hattem
Reportage: Robert Herder in Solingen
Reportage: Hill Knives
Reportage: René Huismans
Reportage: verzamelaar Bart Kanis
Reportage: Edwin de Kovel
Reportage: Gotscha Lagidse
Reportage: Johan Lebbing
Reportage: Filip de Leeuw
Reportage: Geart Leystra
Reportage: Lion Design
Reportage: Erik Markman
Reportage: Toni Oostendorp
Reportage: Ed de Pauw
Reportage: Otokar Pok
Reportage: Gudy van Poppel
Reportage: de middeleeuwse feesten
van Provins
Reportage: Aad van Rijswijk
Reportage: Alex Salsi
Reportage: Smederij Atelier Alkmaar
Reportage: Silex Dynamix
Reportage: Frank Souville
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Reportage: Martin Swinkels
6
14
Reportage: Sander Veld
Reportage: Jan Ververs
18
Reportage: Tim Wagendorp
27
8
Reportage: Georg Wysniewski
Slijpen: het EdgePro Apex slijpsysteem
6
9
Slijpen: DMT slijpgereedschap
Slijpen: de Belgische Easysharp
23
Slijpen: Fällekniven FlipStones
25
16
Slijpen: Japanse waterstenen
Slijpen: Spyderco Sharpmaker
10
Slijpen: DMT slijper voor keramische
messen
26
Slijpen: Spyderco CBN en Chef’s Choice
Marine Sharpening Station
27
Slijpen: Warthog Sharpeners
14
Slijpen: EdgeCraft Tactical en Work
Sharp GuidedField Sharpener
18
Slijpen: Wicked Edge ProPack 2 slijpset 17
15
Slijpen: Work Sharp WSKTS
Slijpen: Work Sharp Ken Onion Edition 23
7
SOG Swedge I
SOG SlimJim
18
SOG Snarl en Growl
20
23
SOG Flashback
SOG Seal Strike
26
Spartan Blades Pallas
31
27
Spitzl K98 mes
Spyderco meet 2011
10
Spyderco meet 2012
14
Spyderco meet 2013
18
Spyderco meet 2014
22
Spyderco meet 2015
26
Spyderco Aqua Salt Black Blade
30
Spyderco Burch Chubby
27
Spyderco C94 UK Lightweight Slipit
7
Spyderco Des Horn Folder
16
Spyderco Dog Tag Folder
25
Spyderco Endura 4 half serrated
2
Spyderco Friction Folder
29
Spyderco Gayle Bradley
6
Spyderco Bradley Bowie
28
Spyderco Jens Anso Zulu
10
Spyderco Lil’Lionspy, PITS Folder & Slysz
Bowie
26
Spyderco Navaja
15
Spyderco PPT
12
Spyderco Sage 4
14
Spyderco Vallotton Sub Hilt Folder
14
Spyderco Frank Centofante Memory
17
Spyderco Gayle Bradley Air
17
Spyderco Nilakka
18
Spyderco Rubicon
25
Spyderco Techno en Southard Folder
19
Spyderco Schempp Tuff
20
Spyderco Ulize
21
Spyderco Domino
22
Spyderco Squarehead
28
Spyderco Terzuola Double Bevel
24
Spyderco Vrango
32
Staalkaart
1
Strider PT vouwmes
4
Het Surefire DART mes
11
TP Knives
18
Umarex Do-it-yourself knife
27
Verbod op stiletto’s, valmessen en
vlindermessen
3

Verbod op stiletto’s, valmessen en
vlindermessen
Victorinox Hunter Pro
Viper Golia
Walther messen
Walther jubileummes
Walther PPQ messen
Walther Pro messen
White River Knife & Tool fileermessen
Wildsteer messen
Winkler Knives II Spike
Zero Tolerance 0561 Hinderer
Zero Tolerance 0452CF
Zero Tolerance 0900 Les George
Zero Tolerance 0909 Le George
Zero Tolerance 0220 Ansø
ZU Bladeworx
Clash of the Vikings:
Böker 67 Titan versus CRKT Amicus
Zware jongens van Buck, Condor,
Fox en SOG
Een radeermesje van voor de oorlog
Regering blijft bij verbod op stiletto’s
Een messenverzamelaar over zijn hobby
Twee onbekende zwaarden
Een Duitse kaasboor
De mooiste Nederlandse bajonet?
Prototype van een stormdolk?
Een nieuwe kijk op de multitool
Het levende mes van Jean-Marc Laroche
De ‘Droom van Chronos’ van
Alain Valette
Grepen van dollarmicarta
Mozaïekgrepen
Het onbekende vechtmes van de NL
Marine
List en bedrog: namaakmessen
Een ‘Chatellerault’ van Alex Dubois
Mes, tool of allebei?
Vergrendelingen 1: linerlock
Vergrendelingen 2: nogmaals het
linerlock
Vergrendelingen 3: Reeve Integral Lock
Vergrendelingen 4: back lock
Vergrendelingen 5: Tri-Ad Lock
Vergrendelingen 6: Benchmade
Axis Lock
Vergrendelingen 7: CRKT Fulcrum
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De Spyderco
Brend-Pirala
Mamba

Gegevens
Model
Vergrendeling
Staal
Lemmetvorm
Greep
Lengte opengevouwen
Lengte dichtgevouwen
Lengte lemmet
Grootste dikte lemmet
Grootste dikte greep
Gewicht
Gemaakt in
Adviesprijs

Messenmarkt - 40

C196 Brend-Pirela Mamba
Linerlock
CPM S30V
Clip Point
Carbon fiber met titanium
liners
235 mm
139 mm
96 mm
4,5 mm
18,5 mm
188 gram
Taiwan
€ 629,95

Voor een custom mes is dit misschien normaal,
maar voor een fabrieksmes is het een productietechnische nachtmerrie.

De Spyderco Brend-Pirela Mamba is in alle opzichten een
mes van uitersten: qua ontwerp, qua techniek, en ook qua
prijs. Dat is dus de moeite van het bekijken waard.

H

et is een irritante reclame, maar de
Tele2 slogan ‘niet omdat het moet,
maar omdat het kan’ blijft wel hangen.
Iedereen weet wat ermee wordt bedoeld,
maar toch is het lastig te omschrijven.
Zoiets als: het is nergens goed voor, maar
we hebben het toch gedaan. Dat gevoel
bekruipt ons ook wel eens bij sommige
messen.
De Spyderco Brend-Pirala Mamba is
daar een voorbeeld van. Op het eerste gezicht is het een bizar mes, schreeuwend
duur, met een woest extravert uiterlijk.
Maar bij nadere beschouwing blijkt er
toch meer in te zitten: ook een knap design, en een productietechnisch kunststukje, gemaakt met prachtige materialen.
Walter Brend is een Amerikaanse custom
messenmaker. Joe Pirela (van Pirela
Blade Design) is een ontwerper, die zijn
messen door anderen laat maken. De
twee vonden elkaar een tijdje geleden
en die samenwerking resulteerde onder meer in de Mamba, een limited edition custom mes. Een mamba is een van
de meest agressieve en giftige slangen,
dus dan weet u in welke hoek we zitten.
Beide mannen vonden het zonde om het
bij die kleine oplage te laten, en dus benaderden ze Spyderco.
Nou houden ze in Golden, Colorado wel
van een uitdaging, maar in dit geval lag
de lat behoorlijk hoog. Het uitbundige
ontwerp van de Mamba was niet zo gemakkelijk in een productiemes te verpakken, zonder het origineel tekort te

doen. Maar wie dat origineel er naast legt
(even zoeken op Walter Brend Mamba)
moet toegeven dat het project volledig
is geslaagd. En ja: de drie kleine ronde
openingen in het lemmet van de custom
Mamba zijn in de productieversie natuurlijk vervangen door Spyderco’s Round
Hole.
De Spyderco Brend-Pirela Mambo is
een linerlock vouwmes. Het lemmet bestaat uit 4,5 mm dik CPM S30V staal. De
sterk omhoog gebogen snede is holgeslepen, en ook de rugkant van het lemmet is
afgeschuind. Die beide schuine vlakken
zijn voorzien van een diepzwarte titanium carbonitride (TiCN) coating, terwijl het platte deel van het lemmet blank
is gelaten voor het contrast. Het lemmet

heeft een forse flipper, die bij geopend
mes dient als verlengstuk van de voorste
diepe vingergroef. Het lemmet draait op
kogellagers, zodat het forse lemmet soepel geopend kan worden.
De greep bestaat uit massieve titanium
liners (2,5 mm dik) en een spacer en grepen uit carbon fiber. De vorm van de liners en grepen is op zich al ingewikkeld
genoeg, maar als kers op de taart zitten
achterin de rug nog eens vijf doorlopende gaten. Puur decoratief, maar ze gaan
door greep/liner/spacer/liner/greep en dat
moet natuurlijk wel lijnen. Wie dat alles
even laat bezinken, begint te begrijpen
waar de Spyderco zijn prijskaartje aan
te danken heeft. Even absurd als het mes
zelf, en dus volledig verklaarbaar.
En het gebruik? Nou, de Mamba is erg
scherp, en de bizarre greep ligt verrassend fijn in de hand. Verder geloof ik dat
de Brend-Pirela vooral gezien moet worden als een ‘conversation piece’, een verzamelobject, en als een visitekaartje van
Spyderco: kijk eens, dit is mogelijk met
een fabrieksmes. Niet omdat het moet,
maar omdat het kan.
Tekst en foto’s Bas Martens
Met dank aan Joyce Laituri van Spyderco voor het
beschikbaar stellen van de Brend-Pirela Mamba.

Contrast: grijs titanium, carbon fiber, blank staal en zwarte TiCN coating. Met verschillende lichtinval ziet
het er telkens weer anders uit.
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Vergrendelingen, deel 8:

Compression lock
Het compression lock is verwant aan het liner lock,
maar is veel sterker. Deze vergrendeling werd
in 2001 door Spyderco ontwikkeld.

H

et is niet zo moeilijk een goede vergrendeling te maken. Als alle onderdelen maar groot en zwaar genoeg zijn,
krijg je vanzelf iets stevigs. De kunst is
juist om die vergrendeling niet alleen
sterk, maar ook zo klein en licht mogelijk te maken. Het geheim daarvan is een
verdeling van krachten, en dat is precies
wat er bij Spyderco’s compression lock
gebeurt.
Het compression lock (vrij vertaald de
compressie sluiting – maar we gebruiken
verder de Engelse term) werd ontwik-

De Spyderco Paramilitary 2
met het compression lock.

keld bij Spyderco, door Sal Glesser, Peter
Jhones en Vince Ford. In februari 2001
werd er patent op aangevraagd en hetzelfde jaar verscheen het eerste mes met
die vergrendeling: de C68G Gunting.
Het compression lock is verwant aan het

liner lock. De essentie bestaat in beide
gevallen uit een verend plaatje, dat verhindert dat het lemmet dichtklapt. Om
het mes te kunnen sluiten moet het plaatje opzij worden geduwd. Maar daar houden de overeenkomsten op.

Een aantal tekeningen van het Amerikaanse patent 6.553.672, aangevraagd in 2001 en verleend op 29 april 2003. Figuur 3 laat de essentie zien: de vergrendeling
tussen het lemmet en de stoppin.
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Close-up van de linker greephelft. De liners liggen
deels over de bovenkant van de stoppin.

1

2

3

De bovenkant van het compression lock, met het
lemmet opengeklapt.

Ter vergelijking het
linerlock. Hierbij ligt het
plaatje met zijn kopse kant tegen
de achterkant van het lemmet.

Werking

Het meest opvallende uiterlijke verschil
is dat het liner lock onderin de greep zit,
en het compression lock bovenin. Dat
maakt het compression lock in theorie
gemakkelijker te bedienen, omdat het
mechanisme dichter bij de hand licht.
Dat is vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur. Bovendien was bedieningsgemak niet het eerste dat de bedenkers
voor ogen stond; ze wilden een zo sterk
mogelijke vergrendeling. Dat is gedaan
op een ogenschijnlijk simpele, maar razendknappe manier.
Het sluitplaatje van het compression lock
ligt niet tegen de achterkant van het lemmet, zoals bij het linerlock, maar òp de
achterkant. Direct boven het sluitplaatje
zit de stoppin, een stevige bus die dwars
in de greep is gezet. Als het lemmet is geopend, ligt het sluitplaatje tussen het lemmet en de stoppin. Een nok achterop het
lemmet ligt tegen de voorkant van de pin.
Opwaartse druk op het lemmet (als je
veel kracht zet bij het snijden) wordt
door de stoppin opgevangen. Als wordt
geprobeerd het mes te sluiten duwt de
achterkant van het lemmet tegen de onderkant van het sluitplaatje, dat op zijn
beurt tegen de stoppin drukt. En tenslotte liggen de liners in beide greephelften
over de bovenkant van de stoppin. Zo
worden de krachten over verschillende
onderdelen verdeeld.

Om het lemmet te sluiten, moet het plaatje opzij worden geduwd, zodat het lemmet naar binnen kan draaien. Daar moet
natuurlijk ruimte voor zijn, maar dat is
geen probleem. Het sluitplaatje is onderdeel van de liner, en de ruimte voor de
liner is uitgespaard in de binnenkant van
de greep.
Op het eerste gezicht heeft het compression lock wel wat overeenkomsten met
het Cold Steel Tri-Ad lock. Ook dat gebruikt het samenspel van lemmet, stoppin en vergrendeling om de krachten op
het lemmet te verdelen. Het Tri-Ad lock,
beschreven in Messenmarkt 30, is echter
afgeleid van het back lock, en werd bovendien aan aantal jaren na het compression lock ontwikkeld.
Hoewel het compression lock al vijftien
jaar bestaat, wordt het tot nog toe spaarzaam toegepast. In de Spyderco catalogus van 2016 staan drie modellen met
een compression lock: de Yojimbo 2, de
Szabo folder en de hierbij afgebeelde
Paramilitary 2. Maar die familie wordt
uitgebreid. Ook de Wolfspyder, de Sage
5, de Ouroboros en de ATR hebben een
compression lock, en er zitten meer modellen in de pijplijn.
Redactie Messenmarkt

Close-up van het compression lock. 1. Vergrendeling; 2. Stoppin; 3. Lemmet. Als het lemmet is opengeklapt, ligt de vergrendeling tussen het lemmet en
de stoppin.

Als het sluitplaatje opzij wordt geduwd, kan het
lemmet worden ingeklapt.

De stoppin voorkomt ook dat het lemmet te ver
naar binnen scharniert.

GO-N-HEAVY ™ COMPACT
Art.nr.: 51CKR1803-20cm

Vraag nu de complete Ruger-catalogus
aan via: sales@homeij.nl
• Manufactured by CRKT under license from Sturm, Ruger & Co., Inc.
• 8Cr13MoV stainless steel blade, 58-59 HRC
• Stonewash blade finish
• Black hard anodized aluminum handle

Importeur Nederland
Homeij Oisterwijk B.V.
www.crkt.nl

Importeur België & Luxemburg
Hombel B.V.B.A.
www.crkt.be
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In kort bestek
Nogent ***

Nogent is één van de centra van de Franse messenindustrie – naar eigen zeggen het belangrijkste,
maar dat vinden de andere natuurlijk ook. In 1923
stichtte Louis André, ‘Meilleur Ouvrier de France’,
in het plaatsje Biesles, op een steenworp afstand van
Nogent, de firma Nogent ***. Dat bedrijf werd in
1980 van handmatige tot fabrieksmatige productie
omgevormd. U heeft er misschien nooit van gehoord,
maar elk jaar worden in Biesles zo’n twee miljoen (!)
keuken- en tafelmessen gemaakt. Op de foto’s staat
een klein deel van het assortiment: de Classic met gekleurd houten heft, en glad of gekarteld lemmet; de
Expert met een greep van hout of kunststof; en Le
Pocket, een officemesje als vouwmes. Wie meer wil
weten kan kijken op www.nogent3etoiles.fr.

‘Le Pocket’ is een keukenmesje, uitgevoerd als vouwmes.

Drie uitvoeringen van de Classic, met
gekleurd houten heft (leverbaar in een
stuk of vijf kleurtjes), of ongekleurd
heft met een glad of gekarteld lemmet.

De Expert is een mesje met een micro-karteling, die volgens de fabrikant niet geslepen hoeft te worden. Boven de versie met kunststof heft,
onder de meer traditionele uitvoering in hout.

Due Cigni
Due Cigni, ‘twee zwanen’ is het
huishoudmerk van de Italiaanse
Fox groep. Due Cignu heeft een catalogus van 120 pagina’s met messen, scharen, tangen, aanzetstalen
– kortom alles voor huishoudelijk
gebruik. Het assortiment loopt van
champagnezwaarden tot pastasnijders en sigarenknippers, en alles wat
je verder maar kan bedenken. Op de
foto staan twee prachtige keukenmessen uit de Arne lijn, ontworpen door
Jens Ansø. Voor meer informatie zie
www.duecignicutlery.it.
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www.benchmade.nl
BLUE CLASS

Benchmade 15080-1
Crooked River G-10

Benchmade 556-1
G10 Mini Griptilian PE

Benchmade 15031-1
North Fork G-10

ALL-CYLINDERS ™
Art.nr.: 51CKR2001K-23

Vraag nu de complete Ruger-catalogus
aan via: sales@homeij.nl
• Manufactured by CRKT under license from Sturm, Ruger & Co., Inc.
• 8Cr13MoV stainless steel blade, 58-59 HRC
• Black stonewash blade finish
• G10 handle with “revolver cylinder-style” pivot point

Importeur Nederland
Homeij Oisterwijk B.V.
www.crkt.nl

Importeur België & Luxemburg
Hombel B.V.B.A.
www.crkt.be
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Onder de hamer
In de veilingrubriek ditmaal een aantal zeer uiteenlopende verschijningsvormen van blanke wapens, uit veilingen
in de Verenigde Staten en Duitsland. Wie meer wil zien
kan kijken op de websites: www.hermann-historica.de,
www.jamesdjulia.com en www.rockislandauction.com.

Combinatie

Multitool

De eigenaar van deze ‘multitool’ ging graag goed voorbereid
op reis. Het ongesigneerde 6 mm dubbelloops pistool heeft
een uitklapbaar lemmet. De twee trekker zijn tevens kurkentrekkers. Het frame is Berlijns zilver, het zijplaten van schildpad. De opbrengst bij Hermann Historica was 4500 Euro.

Bij Hermann Historica in München werd in oktober deze
zeer zeldzame combinatie van strijdbijl en radslotwapen geveild. Noord-Duits uit ca. 1580. Bijlkop met rechte snede.
Kolf en greep uit notenhout, uitgebreid ingelegd met been.
De opbrengst was 28.000 Euro.

(Copyright Hermann Historica)

Experimentele

bajonet

(Copyright Hermann Historica)

D-guard

De Amerikanen noemen dit mes in Bowie-stijl een D-guard,
vanwege de vorm van de handbeschermer. Het mes, dat
begin december werd geveild bij de Rock Island Auction
Company, heeft een totale lengte van ruim 58 cm, met een
lemmet van 47 cm en een full tang. De greep bestaat uit
massieve hertshoorn. De handbeschermer is van messing.
De opbrengst was $ 4600

(Courtesy Rock Island Auctions)

(Foto courtesy James D. Julia auctioneers)

Rond 1900 werd deze experimentele Amerikaanse Kragbajonet ontwikkeld, bedoeld als combinatie van bajonet en
vechtmes. Het project mislukte en originele exemplaren zijn
erg zeldzaam. Het 23 cm lange Bowie lemmet is gedateerd
1900 met U.S. op het ricasso. Totale lengte 35 cm. De opbrengst bij James D. Julia was $ 2875,-.

CRACK-SHOT ™ COMPACT
Art.nr.: 51CKR1205-18cm

Vraag nu de complete Ruger-catalogus
aan via: sales@homeij.nl
• Manufactured by CRKT under license from Sturm, Ruger & Co., Inc.
• 8Cr13MoV stainless steel blade, 58-59 HRC
• Stonewash blade finish
• Nylon grip handle with “revolver cylinder-style” pivot point

Importeur Nederland
Homeij Oisterwijk B.V.
www.crkt.nl

Importeur België & Luxemburg
Hombel B.V.B.A.
www.crkt.be
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Internationale beurs van artistieke en traditionele messen

220 exposanten / 20 landen / 2500 m2
Zaal met artistieke en traditionele
messenmakers
Zaal met leveranciers

Ruimte met antieke messen
Messendorp

20 21
&

mei 2017

Service communication Puy-de-Dôme - 2016 - Couteau : Andréa PARAVICINI - Thiers
© Crédit photo : Serge BULLO

THIERS

Wereld hoofdstad
van de messenmakerij
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Eigen mes monteren
Smeed demo’s
Animatie

Messenmakers verenigingen

Restauratie aanwezig ter plaatse
Gratis musea bezoek

Gratis pendeldienst
van/naar Thiers centrum

Contact : 04 73 51 66 50
evenements@puy-de-dome.cci.fr

www.coutellia.fr

Agenda

Solingen

In het Klingenmuseum in Solingen opent op 19 december de tentoonstelling ‘Vom
Kaukasus bis Indien’, een overzicht van de oriëntaalse wapens uit de collectie van
het museum. Voor meer informatie zie www.klingenmuseum.de.

Helsinki

Op 6 en7 januari 2017 houdt het Scandinavische messenmakers gilde de achtste
internationale Helsinki Knife Show. Dat gebeurt in het Hotel Scandic Park, aan de
Mannerheiminti 46. Voor meer (Engelstalige) informatie zie www.helsinkiknifeshow.com.

Shot Show

Van 17 tot en met 20 januari 2017 wordt in het Sands Expo & Convention Center
in Las Vegas de 38ste Shot Show gehouden. In Messenmarkt 34 zullen we verslag
doen. Voor meer informatie: www.shotshow.com.

Straatsburg

Een nieuwe beurs met grote plannen: de European Custom Knife Show. De eerste
editie wordt gehouden op 4 en 5 februari 2017, in het Hotel Mercure, Palais des
Congrès in Straatsburg. Voor meer informatie zie www.europeanknifeshow.com.

Antwerpen

Een nieuwe beurs: de Antwerp Antique Arms Fair. Antieke wapens betekent in dit
geval ook blanke wapens. De beurs wordt gehouden op 11 en 12 februari 2017.
Voor meer informatie zie www.antwerparmsfair.be.

Langres

De salon van de Coutellerie de Langres wordt in 2017 gehouden op 1 en 2 april,
ter gelegenheid van de Europese kunstnijverheidsdagen (JEMA). Plaats van handeling is Salle Jean Favre, met daarnaast activiteiten in de hele stad. Voor meer
informatie zie www.confrerie-du-bassin-nogentais.com.

DKE

Om vast met grote letters in de agenda te zetten: de Dutch Knife Exhibition 2017
wordt gehouden op zaterdag 22 april, wederom in restaurant De Betuwe aan de
Hoogkellenseweg in Tiel. Openingstijden zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Voor meer
informatie zie www.dkeshow.nl.

ACCURATE ™
Art.nr.: 63CKR2201-11cm

Vraag nu de complete Ruger-catalogus
aan via: sales@homeij.nl
• Manufactured by CRKT under license from Sturm, Ruger & Co., Inc.
• 8Cr13MoV stainless steel blade, 58-59 HRC
• Drop Point blade with satin finish
• Rubber over-mold handle with Ruger medallion

Importeur Nederland
Homeij Oisterwijk B.V.
www.crkt.nl

Importeur België & Luxemburg
Hombel B.V.B.A.
www.crkt.be
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inscriptions
au salon
de la coutellerie
cisellerie de
langres
Ville d’art et d’Histoire

Atelier reverdy Coutelier en ACier dAmAssé © Alexis leComte inmA

haute- marne

1& 2 avril
2017

journées des
métiers d’art
salon de la
coutellerie
cisellerie
édition 2016
50 couteliers
2 500 visiteurs
Renseignements et inscRiptions

confcoutnogent@orange.fr | tél. 06.33.32.07.11
Le N° 1 des magazines de couteaux

Le N° 1 des magazines de couteaux

Output

Max

Throw

R50 Pro Seeker

PROFESSIONELE ZAKLAMP OP HANDFORMAAT
3200

50

250

lumen

branduren

meter

Olight introduceert een Pro versie van de oplaadbare R50 Seeker. De
nieuwe R50 Pro Seeker is slechts 128 mm lang. Hij heeft een Cree XHP70
LED met vier kernen om maximaal 3200 Lumen aan licht te produceren.
Voorzien van in totaal vier lichtniveaus en een stroboscoopstand.
De R50 Pro Seeker is één van de krachtigste zoeklichten die goed in de
hand ligt dankzij het compacte design. Verkrijgbaar met een magnetisch
USB laadstation of een R-Dock snellader welke je in de auto of aan de
wand kunt bevestigen. De R50 Pro Seeker is vooral in combinatie met de
R-Dock uitermate geschikt voor politie, brandweer en andere hulpdiensten.

EXPERIENCE INNOVATION AT IT’S FINEST
www.olightworld.net
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MACHTAC
1

2

1

MACHTAC1

Art.-Nr.: 5.0721
Lemmet staal: 440 | Lemmet finish: gecoat | Greepmateriaal: kunststof
Lemmet lengte: 402 mm | Totale lengte: 550 mm | Gewicht: 750 gr | met bijpassende schede

2

MACHTAC2

Art.-Nr.: 5.0722
Lemmet staal: 440 | Lemmet finish: gecoat | Greepmateriaal: kunststof
Lemmet lengte: 380 mm | Totale lengte: 530 mm | Gewicht: 609 gr | met bijpassende schede

VERKRIJGBAAR BIJ:

3

3

MACHTAC3

Art.-Nr.: 5.0763
Lemmet staal: Stainless | Lemmet finish: mat | Greepmateriaal: kunststof
Lemmet lengte: 473 mm | Totale lengte: 767 mm | Gewicht: 1465 gr | met bijpassende schede

D I S T R I B U T E D

JVD Outdoor
Looier 9, 5253 RA Nieuwkuijk
The Netherlands
T +31 (0) 73 518 6022
E info@jvd-outdoor.com
C Koen Herman & Rob Dekkers
(Umarex accountmanagers Netherlands)
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