
 

Begrippenlijst: Nieuwe versie Liechtenauer en Ringeck langzwaard. 
Zoals gebruikt in de lessen van Zwaard & Steen. Laatste aanpassing: 21/1/2016 

 
Interpretatie van begrippen, technieken en principes aan de hand van de transcripties en translaties 
van het MS Dresden C487. Dit manuscript bevat de oorspronkelijke tekst van Johannes Liechtenauer 
met commentaar en uitleg van Sigmund Ringeck. In dit manuscript zijn geen afbeeldingen 
weergegeven.  
 
Termen en basis uitleg 
 
Het langzwaard voor Blossfechten (ongeharnast vechten) in de traditie van Johannes Liechtenauer 
heeft een lengte ergens tussen de 120 en 145 cm met een gewicht tussen de 1,3 en 1,8 kg. 
Namen van onderdelen: Blad, punt (ort), pareerstang, gevest (gehultz), pommel (knopf), korte snede 
(kurze schneidde) en lange snede (lange schneidde), percussiepunt, zwaartepunt, grip, schilt, 
binnenkant, buitenkant, sterk (stark) en zwak (schwech).  
Sterk: vanaf het gevest tot midden van het blad. 
Zwak: vanaf het midden van het blad tot de punt. 
 
Vasthouden wapen en grip: twee mogelijke grepen. Normale grip en duimgrip. 
Normale grip: Rechterhand op het gevest, onder de pareerstang, linkerhand op het gevest en 
pommel. Knokkels wijzen naar voren, in het verlengde van de snijkant en pareerstang. 
Duimgrip: duim op het vlak van het blad, wapen kwartslag gedraaid.  
 
Lichaamshouding:  
Een voet voor, een voet achter, ruimte tussen beide voeten. Zowel van voor naar achter, als links 
naar rechts. Niet op een lijn staan. Knieën gebogen, boven wreef van de voet. Rug recht, schouders 
en armen ontspannen, hoofd rechtop. Druk gelijk verdeeld over beide voeten  
Voorste voet wijst naar voren, achterste voet niet haaks, deze wijst enigszins naar voren. Druk op bal 
van de voet om explosief af te zetten.  
 
Voetenwerk: 
De voet volgt de slag: slag vanaf rechts, rechtervoet mee naar voren. Slag vanaf links, linkervoet mee 
naar voren. De rotatie en verplaatsing van het lichaam geeft de slag kracht.  
Slag is sneller dan het lichaam: volg slag met voet, deze mag later neerkomen dan het zwaard treft. 
Bij Zwerchhau en Krumphau wordt genoemd: spring met rechtervoet naar zijn linkerzijde. Pas uit de 
lijn, explosief voetenwerk. Overbrug snel een grote afstand. 
Slagen vanaf rechts zijn voor rechtshandigen het sterkst. 
Er wordt weinig uitgelegd over voetenwerk, lichaamshouding en specifieke bewegingen. De 
oorspronkelijke teksten in dit manuscript geven uitleg over een systeem dat door een meester 
geleerd kan worden aan reeds ervaren vechters 
 
Gebruikte termen voor voetenwerk: Stap, pas, kruispas. 
Stap voorwaarts: Voorste voet gaat eerst en blijft voor. Gehele positie verplaatsen. 
Pas voorwaarts: Achterste voet gaat eerst en passeert voorste voet, beide voeten opnieuw 
positioneren. 
Kruispas: Achterste voet passeert voorste voet, voorste voet stapt door, Gehele positie verplaatst 
(soort dubbele pas, zonder lichaamsdraai)  
Sprong: beide voeten komen tegelijkertijd los van de grond. 
 
 
 



 

Uitleg van begrippen: 
De hieronder genoemde begrippen beschrijven technieken waaraan dezelfde principes ten grondslag 
liggen. Aan het einde staan steeds een enkele begrippen die ermee verband houden. 
 

 Oberhau: Iedere slag van boven naar beneden, eerste trefvlak hoofd. 

 Unterhau: Iedere slag van beneden naar boven, eerste trefvlak lichaam. 

 Versetzen: Het verzetten van het zwaard van de tegenstander. Iedere wering waarbij het eigen 
zwaard tussen lichaam en wapen van de tegenstander geplaatst wordt. Iedere beweging waarbij 
na binding het zwaard van de tegenstander verzet wordt ter verdediging. 

 Drey wundern/verwunder: Slaan, steken, snijden. Verschillende manieren van aanvallen. 
Slaan met lange of korte scherpe kant, steken door punt met kracht en snelheid in een lijn te 
bewegen, snijden met lange of korte scherpe kant op lichaam zonder voorafgaande slag. 

 Meisterhauen: Specifieke slagen om aanvallen of posities te breken. Zornhau,  Krumphau, 
Zwerchhau, Schillhau, Schaytelhau. 

 
De 17 hoofdstukken en belangrijke termen: 
 

1. Zornhau: Meisterhau. Rechter Oberhau met lange snijkant, voornamelijk tegen Rechter 
Oberhau. Uit binding die ontstaat Hengen, steken, Winden, Duplieren, Zucken, Abnehmen, 
Mutieren. Nach, daarna Vor. Fechten/Krieg. 

 

 Abnehmen: Breken van binding, meestal vervolg slag. Fechten, slag, binding, na 
Zornhau/versetze. 

 Vier blosen: de vier openingen: rechts en links boven de gordel, rechts en links onder de 
gordel. Middeleeuwse gordel ligt op taille hoogte. Wissel tussen blosen bij aanvallen. 

 Duplieren: Vervolgslag uit binding, tussen wapen en tegenstander in, raakt hoofd. 
Pommel onder onderarm, druk houden in binding, controle over blad tegenstander. 
Krieg, Vor/Indes, winden, slag/snee, harde binding. 

 Mutieren: Vervolgsteek uit binding, hoog hengen, korte snede aan zwaard, punt steekt 
zwaard over. Steek omlaag tussen armen door, controle over blad tegenstander. Krieg, 
Vor, winden, steek, harde binding. 

 Krieg: Afstand waarbij de volgende opening bedreigd kan worden zonder dat er een stap 
nodig is. Winden vormt de kern van alle mogelijkheden in deze fase.  

 
2. Krumphau: Meisterhau. Uit lijn springen, verticale slag met gekruiste handen vanaf rechts 

tegen rechter Oberhau of Unterhau. Treft handen of blad. Breekt Ochs. Lange en korte snede 
kan. Tegen blad slaan, gebroken of binding. Vom Tag/Schrankhut, Slag. Nach/Vor. 
Fechten/Krieg. 

 

 Schrankhut: Positie om Krumphau uit te maken. Kan links en rechts. In beide gevallen 
zwaard laag, lange snijkant omhoog, punt naar de zijkant. Nach, Fechten/Krieg, 
Krumphau. 

 
3. Zwerchhau: Meisterhau. Uit lijn springen, horizontale slag met korte snede, duim op blad, 

pommel en pareerstang boven hoofd, raak met sterk tegen rechter Oberhau. Breekt Vom 
Tag. Vom Tag, Pflug, Duplieren, Abnehmen,  Nach, daarna Vor. Fechten/Krieg/Ringen.  

 

 Fehler: Wisselen van blose zonder slag af te maken, hoog/laag of rechts/links. Wanneer 
tegenstander te gretig wil verdedigen. Fechten, Vor, Slag. 

 Verkehrer: Keren van blad en gezicht bedreigen met punt. Vervolgens ellenboog grijpen 
en Ringen. Worp of Durchlauffen. 



 

 
4. Schilhau: Meisterhau. Rechter Oberhau met korte snede, tegen slag of steek. Versetze tegen 

Pflug. Breekt Langenort. Voorkomt Durchwechseln. Vor/Nach, Zufechten/Fechten, 
Hard/Week. 

 
5. Schaytelhau: Meisterhau. Oberhau, lang en uitgestrekt naar hoge blosen. Breekt Alber. Vom 

Tag, Nach, daarna Vor. Fechten/Krieg. Exact verschil met Rechter Oberhau onbekend. 
 

 Kron: Versetze tegen schaytelhau. Heft boven hoofd. Punt omhoog of opzij, vervolg is 
Einlauffen en Ringen. Ringen, Vor, Hard. 

 
6. Vier Huten: de Leger, vier posities.  

 Vom Tag: Linkervoet voor, armen boven hoofd/naast hoofd, punt omhoog. 

 Pflug: Linkervoet voor, punt op gezicht, heft naast lichaam, boven knie. Laag hengen. 

 Ochs: Linkervoet voor, punt op gezicht, heft naast hoofd, armen gekruist. Hoog hengen. 

 Alber: Rechtervoet voor, punt naar de grond, armen voor. 
 

7. Vier Versetzen: Breken van een specifieke positie met een van vier Meisterhauen: 

 Zwerchau tegen Vom Tag. 

 Schilhau tegen Pflug. 

 Krumphau tegen Ochs. 

 Schaytelhau tegen Alber.  
 

 Versetzen: Mogelijke reacties op versetzen van eigen aanval, specifieke omstandigheden 
uitgelegd.  

 Abraysen: Reactie op sterke binding, ga met pommel over onderarmen van tegenstander 
en ruk deze omlaag, sla hem hiermee op het hoofd. Ringen, Vor, Hard.  

 Schnappen: Laat de druk op het wapen gaan en sla naar de volgende opening. Reactie op 
versetzen van het wapen door de tegenstander. Vor, Fechten, Week, Hau. 

 Halb Schwert: Rechterhand op heft, linkerhand halverwege het blad. Wordt ook wel 
kurzes schwert genoemd bij het Kampffechten. 

 
8. Nachraysen: Slag achter aanval of beweging aan, ontwijken van aanval tegenstander. Nach, 

Fechten, slag/steek/snee, geen binding 
 

 Ausser Nymen: Nachraysen aan het zwaard, achter wapen aan bewegen. Steek 
overnemen. Krieg, Indes, binding, steek. 

 
9. Uberlauffen: Hoge opening aanvallen wanneer tegenstander lage opening bedreigt. Fechten, 

Nach, slag of steek. 
 

10. Absetzen: Steken uit Pflug tegen Oberhau of steek, winden naar laag of hoog Hengen. 
Fechten, Nach/Indes, steek, winden, Hard.  

 
11. Durchwechseln: Punt onder zwaard laten vallen, nieuwe opening zoeken. Fechten, Vor, 

Week, steek. 
 

12. Zucken: Actief terugtrekken van wapen, vervolgen met nieuwe aanval: slag of steek. 
Fechten/Krieg, Vor, Week. 

 



 

13. Durchlauffen: Reactie op Einlauffen van tegenstander, wanneer deze je met sterk wil 
overdringen. Rechterhand los van wapen, duik met hoofd onder rechter oksel van 
tegenstander en grijp om het lijf. Maak heupworp. Ringen, Indes, Week. 
 

 Ringen: Laat in binding linkerhand los van wapen en grijp om het lijf. Maak heupworp. 
Ringen, Vor Hard. 

 
14. Abschneiden/Das Schnitt: Oberschnitt of Unterschnitt. Met snee volgende aanval 

voorkomen. Met lange of korte snijkant druk uitoefenen met blad zonder slag te maken. 
Contact meestal onderarmen, hals of gezicht. Doel is structuur van ander te breken. Ringen, 
Vor/Indes, snee. Hende Trucken. 

 
15. Hende trucken: Vervolg uit Unterschnitt, wissel naar Oberschnitt. Na Abschneiden, handen 

wegdrukken en structuur breken. Daarna veilig wegkomen. Ringen, Vor, snee, onderarmen. 
 

16. Zway Hengen: Hoog en laag hengen, punt ten opzichte van pommel. Uitleg hangende positie, 
uitleg Langenort en Sprechfenster. Krieg, Vor/Indes/Nach, Winden, steek, binding. 

 

 Langenort: Armen uitgestrekt, punt naar voren gericht op borst of gezicht. Linkervoet 
voor. Vom Danzig benoemt dit als Sprechfenster voordat er een binding is. Zufechten, 
Winden, Durchwechseln, Schnappen, Durchlauffen. 

 Sprechfenster: Armen uitgestrekt, punt op gezicht, in binding. Fuhlen, daarna reageren 
op actie tegenstander. Duplieren, Winden, Zwerchau, Oberhau, Indes. 

 
17. Winden: Draaien of keren van het zwaard. 8 winden mogelijk, 3 aanvallen (slaan, steken, 

snijden) per winding, 24 winden in totaal. Sterk en Zwak van wapen, Hard en Week in 
binding. Krieg, Vor/Indes/Nach, Drey Wunder. Mutieren, Duplieren, Absetzen, Ansetzen, 
Durchwechseln, Ausser Nymen.  

 

 Nebenhut: vanaf links gebruiken. Positie met rechtervoet voor, zwaard links voor, punt 
naar de grond. Sla tegen rechter oberhau in met korte kant, winden, slaan, binding, 
Duplieren. Nach, Krieg, slag. 

 
 
Algemene termen: 

 Ansetzen: Punt op blose richten, steken. 

 Vorschlag: eerste slag, hau in de vor. Oberhau, Zwerchhau, Unterhau, Vor. 

 Umbschlagen: Slag naar andere zijde.  Oberhau, Zwerchhau, Unterhau, Vor. 

 Einlauffen: Afstand verkleinen naar Ringen. 

 Arbaiten: Vechten en Winden in Krieg. 

 Mittelhau: heeft geen duidelijke plaats in systeem van Liechtenauer. Andres Ligniczer en 
Joachim Meyer gebruiken deze term en leggen uit dat het Zwerchau betreft. 

 
 
Indeling met behulp van tijd en afstand. 
 
Vier afstanden of fasen in het gevecht: Zufechten, Fechten, Krieg, Ringen. 

 Zufechten: Opening van het gevecht, vaak met rechter slag (Oberhau, Zwerchhau). 

 Fechten: Slagen en steken met voetenwerk,  behoud van binding. 

 Krieg: Geen voetenwerk vereist om te raken, winden staat centraal, meestal in binding. 

 Ringen: Worstelen, eventueel met zwaard. Contact tussen lichamen mogelijk. 



 

Drie tijden in het gevecht: Vor, Nach en Indes. 

 Vor: De vechter die aanvalt is in de Vor en heeft het initiatief. 

 Nach: Wanneer een vechter reageert is dit in de Nach.   

 Indes: Op het moment dat een actie wordt uitgevoerd in de actie van de tegenstander, is er 
sprake van Indes.  

 
De vechter die aanvalt is in de Vor en heeft het initiatief, de reagerende vechter is in de Nach. 
Indes betekent: gelijktijdig/tegelijk. Een actie tijdens de actie van de andere vechter. Bedoeling is 
dreiging van de ander te verwijderen en eigen dreiging te vormen. Indes is de sleutel tot de 
krijgskunst: verlies geen tijd maar val aan in elke aanval. Sla wanneer hij slaat en steek wanneer hij 
steekt. 

“Indes Mutiert, Indes Dupliert, Indes Laufft Durch, Indes nimpt der Schnitt, Indes Ringt mit, Indes 
nimpt in das Schwert, Indes tut in dem Kunst wass dein hercz beger.” 

 
Fuhlen is hier zeer belangrijk voor. In iedere binding, bijvoorbeeld na het versetzen, zal de 
tegenstander sterk of zwak binden.  
Grijp de Vor en win. Lukt dit niet, reageer in de Nach en breek de aanval van de tegenstander. Vorm 
een nieuwe dreiging en herwin hiermee de Vor.  
 
Afhankelijk van de tijd waarin je je bevindt en de afstand tot je tegenstander verandert de keuze uit 
technieken en principes die gebruikt kunnen worden. 
 
 
Psychologie, gevechtsinstelling: 
 
Vrij vertaald: “Wanneer je snel bang bent, zul je nooit goed leren vechten.” 
Technieken vereisen complete toewijding om te functioneren. Angstig zullen deze niet goed 
uitgevoerd kunnen worden. 
“Spel of in ernst, met deze kunst zal men zich kunnen verweren.” 
Zoals genoemd bij Tijd: altijd de Vor winnen/herwinnen. 
 
In de tekst komen, vrij vertaald, de volgende uitspraken voor: 

 “… en hij zal niet tot slagen komen. “ 

 “… en hij zal zijn techniek niet volbrengen.” 

 “… en hij zal niet weten wat hem overkomt.” 

 “Negeer zijn plan, sla met kracht en precisie naar de openingen.” 
 
 
Mogelijkheden en voorbeelden van technieken per afstand:  
 
Zufechten niet genoemd, zodra de eerste slag gemaakt wordt is het fechten. 
 

 Fechten: vijf Meisterhauen, vier versetzen, Oberhau en Unterhau, Fehlen, Zucken, 
Umbslagen, Schnappen, Durchwechseln, Abnehmen,  Absetzen, Versetzen, Nachraysen, 
Abschneiden. 

 Krieg: Winden, Hengen, Mutieren, Duplieren, Ausser nymen, Durchwechseln, Umbschlagen, 
Abschneiden, Hende trucken. 

 Ringen: Durchlauffen, Schwertnehmen, Abraysen, Schnitt, Hende trucken, Halb Schwert 
technieken. 


