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Contact & bookings: 

 

info@wonna.nl 

www.wonna.nl/5FDP-tribute 

Tel: +31-45-2053074 
 

 

info@knuckleheaddeathpunch.nl 

www.knuckleheaddeathpunch.nl 
Tel: Sven Renet 06-10473509 / Rob Besselink 06-29547745 
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Knucklehead Death Punch is de eerste officiële tribute to  

Five Finger Death Punch. 

De originele Five Finger Death Punch is een Amerikaanse metalband uit Las 

Vegas, Nevada. De band is in 2005 gevormd en is vernoemd naar een aanval 

in een scene uit de film Kill Bill. 

De band bestond in eerste instantie uit zanger Ivan Moody, de gitaristen 

Zoltan Bathory en Caleb Bingham, bassist Matt Snell en drummer Jeremy 

Spencer. Bingham verliet de groep in 2006 en werd opgevolgd door Darrell 

Roberts die in 2009 op zijn beurt plaats maakte voor Jason Hook. Matt Snell 

verliet de band in 2010 en werd op gevolg door Chris Kael. 

De tributeband “Knucklehead Death Punch” is opgericht in het najaar van 

2017. De doelstelling van de band is niet om de muziek van 5FDP alleen maar 

vlekkeloos na te spelen maar om de fans compleet omver te blazen met een 

weergaloze show. Na een aantal uitgebreide audities is de band gevormd met 

alleen maar top-muzikanten en met name een zanger die zowel muzikaal, 

vocaal als visueel helemaal in het Five Finger Death Punch plaatje past.  

Tijdens een live show van Knucklehead Death Punch komen alle grote 5FDP 

hits voorbij en een aantal minder bekende songs die door het publiek altijd 

gewaardeerd worden. Een must see en must hear tribute beleving! 

 

“Ben je klaar voor deze super tribute to 5FDP? Put The Red 

Hand On Your Face en de band is je dankbaar!”  

 

Bandleden: 

• LÉON VINDERS guitar 

• ROB BESSELINK bass 

• BART ALDERS guitar 

• SVEN RENET vocals 

• RIK LEBON drums 
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Knucklehead Death Punch is the first official tribute to 

Five Finger Death Punch. 

Five Finger Death Punch is an American metal band from Las Vegas, Nevada. 

The band was formed in 2005. The name of the band comes from the name 

of an attack from the movie Kill Bill. 

The band consisted at the beginning of the singer Ivan Moody, the guitarists 

Zoltan Bathory and Caleb Bingham, bass player Matt Snell and drummer 

Jeremy Spencer. Bingham left the group in 2006 and was succeeded by Darrell 

Roberts who in 2009 in turn made way for Jason Hook. Matt Snell left the band 

in 2010 and was succeeded by Chris Kael. 

 

Knucklehead Death Punch was founded in the fall of 2017. The band’s goal is 

not to play the music of 5FDP without any problem, but to turn the crowd 

completely upside down with an amazing 5FDP live experience. After a 

number of extensive auditions, the band was formed with only top musicians 

and especially a singer who fits musically, vocally and visually in the picture. All 

the known 5FDP hits will pass by during a live show of Knuckelhead Death 

Punch. 

 

“Are you ready f3or this super tribute to 5FDP? Put 

The Red Hand On Your Face and the band will thank 

you!” 

 

Bandmembers : 

• LÉON VINDERS guitar 

• ROB BESSELINK bass 

• BART ALDERS guitar 

• SVEN RENET vocals 

• RIK LEBON drums 
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