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Welkom bij Zwaard & Steen! 
Informatie voor nieuwe leerlingen 

 

Wij zijn een school voor Europese middeleeuwse krijgskunsten. Wij leggen ons toe op het trainen 

met het langzwaard, dolkvechten en worstelen. Wij verzorgen wekelijkse trainingen die zijn 

gebaseerd op middeleeuwse Duitse vechthandleidingen zoals het Codex Ringeck en Codex von 

Danzig. 

 

Zwaard & Steen is een groep mensen met een passie voor historie, krijgskunst en sport. In 

internationale kringen valt onze sport onder de noemer H.E.M.A. (Historical European Martial Arts). 

Het beoefenen van Europese middeleeuwse krijgskunsten is een combinatie van sport, beweging en 

verdieping in de oude vechtstijlen. Een unieke ervaring waarbij het opdoen van kennis hand in hand 

gaat met het opbouwen van een goede conditie en zelfvertrouwen. 

 

Zwaard & Steen geeft wekelijks les aan 120 leerlingen in Nieuwegein Rotterdam. Ook verzorgen wij 

regelmatig seminars en workshops in binnen- en buitenland. Dat wil zeggen dat wij een uitgebreide 

organisatie hebben die draait op de kracht van vrijwilligers. 

 

In deze reader kan je lezen wat je van ons als organisatie kan en mag verwachten en wat wij van jou 

als leerling verwachten. 

 
Inhoudsopgave: 

1) Wie is Zwaard & Steen     pagina 2 

2) Middeleeuwse Krijgskunsten (HEMA) als sport  pagina 3 

3) Materiaal en bestellen      pagina 5 

4) Lesplanning Bootcamp en lessen    pagina 8 

5) Begrippenlijst technieken     pagina 9 

6) Huisregels en Algemene Voorwaarden   pagina 14 

 

 
Verder kan je ook veel informatie vinden op onze website www.zwaard-steen.nl en kan je ons altijd 

mailen op info@zwaard-steen.nl  

 

Daarnaast hebben we ook een Facebookgroep voor alle leerlingen. Hier kan je bijvoorbeeld aangeven 

dat je een les niet kan komen, maar hierop kondigen we ook workshops en evenementen aan. Naast 

de reguliere lessen organiseren we ook diverse workshops met internationale instructeurs, geven we 

workshops jureren of toernooitrainingen en beginnen we dit najaar met diverse interessante 

lezingen en informatie avonden. Om kort te gaan, meld je aan op onze Facebookgroep en hou onze 

website in de gaten. 

 

Wij informeren onze leerlingen ook doormiddel van e-mails. Dus als er iets belangrijks gaat gebeuren 

of iets wijzigt in de lessen, dan sturen wij je sowieso een e-mail. 
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Wie is Zwaard & Steen 
 

Bestuur: 

Zwaard & Steen is een stichting en heeft daardoor een bestuur welke verantwoordelijk is voor de 

dagelijkse gang van zaken. Administratie, financiën en het bepalen van beleid, dat is wat we doen. 

Het bestuur bestaat uit zes leden: 

Voorzitter:  Cor Kronenburg. Cor is naast de oprichter, ook één van de instructeurs. 

Secretaris:  Mariska Rusche-Adriaanse. Mariska houdt de leerlingenadministratie bij en 

verstuurd belangrijke mails zodat iedereen goed geïnformeerd blijft. 

Penningmeester: Manuela Beltrami.  Job houdt de financiële administratie bij. Vragen over  

(achterstallige) lesgelden of andere zaken rond betalingen kan je stellen op 

penningmeester@zwaard-steen.nl  

Alg. Bestuurslid: Ruud Herrewijnen. Ruud heeft alles omtrent promotie in zijn beheer. 

Alg. Bestuurslid: Sander van Eijk. Sander doet alle bestellingen van beschermingsmaterialen  

   en wapens. Je kan Sander bereiken op bestellingen@zwaard-steen.nl 

Alg. Bestuurslid: Cem Ates. Cem vertegenwoordigd de instructeurs in het bestuur. 

 
Instructeurs: 

De instructeurs zijn de docenten die lesgeven bij Zwaard & Steen. Zij bepalen de inhoud van de 

lessen, geven de lessen en verzorgen de workshops die door Zwaard & Steen gegeven worden. 

De vaste instructeurs voor de wekelijkse lessen zijn: 

Maandag in Nieuwegein:  Arto Fama, Robin Hoegee en Martin Oomen 

Woensdag in Rotterdam:  Cor Kronenburg, Petra Westveer en Michel Rensen 

Donderdag in Nieuwegein:  Arto Fama, Cem Ates en Cor Kronenburg 

 

Aan het einde van de les groeten we altijd af, leerlingen op de gele lijn en de instructeurs ervoor. 

Vanuit de instructeurs als dank naar de leerlingen voor alle aandacht en concentratie en vanuit de 

leerlingen naar de instructeurs als dank voor alle kennis en kunde van de les. 

 

Na de les staan de instructeurs je graag te woord over allerlei vragen en opmerkingen met betrekking 

tot de lesstof. Ook is er na de les nog even gelegenheid om vrij te trainen of met een instructeur te 

sparren. De instructeurs zullen direct na de les met elkaar ook nog even de les bespreken en 

evalueren. 

 
Leerlingen: 

Dat zijn jullie. Jullie maken dat wij les kunnen geven en wij de kennis van deze prachtige krijgskunst 

kunnen delen met de rest van de wereld. Wij zullen je fysiek en mentaal uitdagen om het maximale 

uit de sport en uit jezelf te halen. 

Omdat we een stichting zijn en op de kracht van vrijwilligers draaien hebben we jou ook nodig voor 

onze organisatie. Of je nou mee wil helpen om een workshop weekend of een lezing te organiseren, 

promotie wil maken op evenementen, instructeur wil worden of misschien wel bestuurslid, mee wil 

helpen met de website en ICT of juist onmisbare kennis hebt die je wil delen in de vorm van een 

artikel op onze website, wij hebben een plekje voor je.  

Voor meer informatie, ideeën of aanvullingen stuur je een mailtje naar info@zwaard-steen.nl 
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Middeleeuwse Krijgskunsten als sport 
 

Bij Zwaard & Steen trainen we H.E.M.A. wat staat voor Historical European Martial Arts. De 

internationale afkorting van onze krijgskunst. We benaderen deze krijgskunst zowel als kunst en ook 

als sport. Dat wil zeggen dat er een hele unieke mix ontstaat tussen historie, krijgskunst, 

lichaamsbeweging, biomechanica, anatomie, ernst, sport en recreatie. Deze krijgskunst is ontwikkeld 

om een andere vechter te verslaan in een gevecht. Zoals een van de historische bronnen vermeldt 

“im ernst”. Om deze kunst te beoefenen gebruiken we ook nog eens het hoogtepunt van 15de -

eeuwse wapentechnologie: het Duitse Langschwert. Dit alles maakt dat wij een volwassen mindset of 

gedachtegang nodig hebben bij hetgeen we aan het doen zijn. Opperste concentratie en bewustzijn. 

Dit maakt ook dat wij een minimale leeftijd van 16 jaar vragen. 

 
Omgang tussen instructeurs en leerlingen: 

Omdat we een krijgskunst beoefenen, verwachten wij dat leerlingen die bij ons komen trainen open 

staan voor input van de instructeurs en aanwijzingen kunnen opvolgen. Mocht dit om wat voor reden 

dan ook niet gaan, schroom dan niet om dat aan te geven bij je instructeur.  

 

We verwachten ook dat je fysiek fit genoeg bent om de oefeningen met een bepaalde mate van 

controle uit te kunnen voeren. Mocht dit om wat voor reden niet gaan, meldt dat dan ook even bij je 

instructeur. De instructeurs kunnen je dan helpen, eventueel met een alternatieve oefening, om toch 

te kunnen trainen. Iedereen kan in principe altijd alles meedoen op hun eigen niveau. Weet je niet 

goed waar je niveau ligt, vraag dan een van de instructeurs om je te helpen. 

 

Hoe gezellig het altijd ook is bij ons op de les, je eerste focuspunt is de training. Kletsen en bijpraten 

kan altijd voor of na de les. Tijdens de les verwachten we dat je je gedachten bij de oefeningen 

houdt, je bent per slot van rekening bezig om iemand anders met een speciaal daarvoor gevormd 

stuk staal op hun hoofd te slaan/steken. Dit vergt opperste concentratie, voor je eigen veiligheid en 

die van je trainingspartner. Let daarom tijdens de uitleg van een oefening ook goed op, de 

instructeurs vertellen dan ook het doel van oefening. Als iets toch niet duidelijk is, kan je altijd om 

extra uitleg vragen. Wij zijn er om je te helpen. 

 

Als je je tijdens de les niet lekker voelt of er is iets aan de hand, meldt je dan altijd bij je instructeur 

en loop nooit zomaar de zaal uit. Al onze instructeurs zijn getrainde EHBO-ers en zullen je altijd 

helpen. 

 

Tijdens de les zullen de instructeurs niet alleen klassikale maar ook individuele aanwijzingen geven. 

Hiervoor is het belangrijk dat je je zwaard vasthoudt, om de instructeur zo de mogelijkheid te geven 

om jou via je zwaard te sturen. De instructeurs zullen hun eigen zwaard ook gebruiken om punten 

aan te geven, bijvoorbeeld om je voet, knie of arm te verplaatsen.  

 

Als de oefening is afgelopen zullen de instructeurs dit klassikaal aangeven door bijvoorbeeld te 

zeggen: “Nog drie!” waarop je nog drie herhalingen van de oefening maakt en vervolgens weer 

plaatsneemt op de gele lijn. Ook commando’s als “Laatste” of “Rond af” komen vaak voor, dit geeft 

ook aan dat de oefening ten einde is. De instructeur zal vervolgens aangeven waar je naartoe dient te 

gaan. Dit geeft je ook tijd om even wat te drinken. De instructeur zal dan de volgende oefening 

uitleggen of een klassikale wijziging doen. 
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De instructeurs zullen ook altijd aangeven hoeveel herhalingen er van een oefening gedaan moeten 

worden. Doorgaans is dit 5 om 5. Dat wil zeggen dat eerst de ene leerling het initiatief heeft en na 5 

herhalingen het initiatief overgaat naar de ander. Een instructeur kan ook aangeven dat dit 10 om 10 

herhalingen is, et cetera. 

 
Beginners of Gevorderden? 

Tijdens onze lessen maken we onderscheidt tussen beginners (leerlingen die relatief nieuw zijn) en 

gevorderden (leerlingen die de basis kennen en kunnen toepassen). Deze indeling maken we tijdens 

de les. Het kan dus zijn dat een instructeur vind dat je de basis van deze oefening goed genoeg kent 

om mee te trainen bij de gevorderden. Het kan ook zijn dat een instructeur vindt dat je meer uit de 

oefening kan halen door mee te trainen bij de beginners. Deze indeling is staat dus niet altijd vast. 

 

Wij duiden tijdens de les de beginners meestal aan met “Groep 1” en de gevorderden met “Groep 2”. 

 
Omgang tussen leerlingen: 

Jullie komen beide om te trainen en willen ook beide ongeschonden van een training weer thuis 

komen. Dat wil zeggen dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor je eigen welzijn en veiligheid, 

maar ook dat van je trainingspartner. Samen zullen jullie de oefening zo goed mogelijk moeten doen. 

Help elkaar hierbij ook. Als je iets kan corrigeren bij je trainingspartner, doe dit dan ook. Schroom 

ook niet om advies te geven, wij zijn er allemaal bij gebaat om te leren. 

 

Tijdens de oefening probeer je om zo getrouw mogelijk een vecht situatie na te bootsen. Hierbij dien 

je natuurlijk wel de nodige controle over jezelf en de situatie te hebben, zodat er geen verwondingen 

ontstaan of ongelukken gebeuren. Als je vindt dat je trainingspartner te hard slaat of te 

ongecontroleerd met een oefening omgaat, wijs hem/haar hier dan op. 

 

Dit wil ook zeggen dat je een oefening begint alsof het een gevecht is, niet een wandeling in het park. 

Lichaamshouding en intentie zijn hierbij heel belangrijk. Ga klaar staan zodat je ook daadwerkelijk 

klaar bent om te vechten. Streef altijd naar een goede techniek waarbij je jezelf veilig stelt. 

 

Wil je een vriend of vriendin meenemen naar de les? Verwijs hem of haar dan door naar onze 

website en vraag een proefles aan. Dan weten de instructeurs hoeveel proeflessers ze kunnen 

verwachten en komen wij niet voor onaangenaam drukke verrassingen te staan. 

 
Sparren: 

Aan he einde van de les gaan we altijd sparren. Dit is de ultieme dynamische oefening, waarin je al 

het geleerde kan uitproberen. Het doel van het sparren is dan ook dat je probeert en er van leert, 

niet dat je wint. Probeer een “goede” zwaardvechter te zijn. Die is bovenal sportief! Of zoals 

Hemmingway al zei: Probeer niet superieur te zijn aan de ander, probeer superieur te zijn aan jezelf.  

 

“There is nothing noble in being superior to your fellow man; true nobility is being superior to your 

former self.”  -Ernest Hemmingway 

 

Minimale bescherming voor het sparren is: 

 Masker met kap 

 Kraag 

 Borstbeschermer 

 Toque voor zowel mannen als vrouwen 

 Elleboogbeschermers 

 Handschoenen (minimaal LaX) 
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Ieder gevecht bestaat uit twee vechters en minimaal één (veiligheids-)coach. Deze laatste houdt de 

veiligheid van het gevecht in de gaten en ligt indien nodig het gevecht stil. Bijvoorbeeld als er een 

gevaarlijke situatie in de zaal/gevecht ontstaat of er een deel van de bescherming losgeraakt is. 

 

Voor het gevecht gaan de vechters op geruime afstand staan, doorgaans achter de blauwe/witte 

lijnen. Groeten de vechters elkaar en dit gebeurt altijd zonder masker. Gaan de maskers op en start 

het gevecht. Na een succesvolle ‘instantie’ waarbij een treffer gevallen is, gaan de vechters weer 

terug naar hun startpositie. Hierbij blijven de vechters oogcontact houden, draai nooit je rug naar je 

tegenstander. Als je weer achter de lijn staat, klaar om te gaan beginnen, geef je een knikje naar je 

tegenstander om aan te geven dat je klaar bent. Hierna begint de volgende instantie. 

 

Blijf doorvechten totdat er een duidelijke, goede treffer is gemaakt. 

 

Er wordt of op tijd gevochten, bijvoorbeeld 2 minuten, of op een vooraf afgesproken aantal 

instanties (5/10/15), je instructeur geeft dit voor het sparren aan. Nadat dit afgelopen is, gaan beide 

vechters weer terug naar hun startpositie, doen hun maskers af, groeten elkaar en schudden elkaar 

de hand. 

 
Lenen van materiaal: 

Als je begint met trainen bij Zwaard & Steen, mag je de eerste 6 maanden gebruik maken van de 

spullen van de school. Aan het begin van de les pak je alvast de spullen die je nodig hebt en leg je die 

bij je eigen spullen neer. Je hebt sowieso iedere les nodig: 

 Masker met kap (in maat S, M of L) 

 Kraag (we hebben grote en kleine) 

 Borstbeschermer (in verschillende maten) 

 Handschoenen 

 Zwaard (stalen feder of nylon waster) 

 

Het kan ook zijn dat we niet genoeg spullen hebben, dan is het je eigen verantwoordelijkheid om de 

spullen te rouleren zodat iedereen de oefening kan doen. Help elkaar hierbij. 

 

Na de les leg je spullen weer terug waar je ze in het begin ook gepakt hebt. Geleende stalen feders 

moeten eerst weer ingevet worden voordat je ze terug stopt in de tas. Hiervoor is er altijd WD40 en 

een doekje aanwezig. Tip: om te voorkomen dat de vloer smerig wordt, spuit de WD40 eerst van 

dichtbij op het doekje en wrijf er dan je zwaard mee in. 

 

We verwachten natuurlijk dat je voorzichtig omgaat met de geleende spullen en dat je ze in dezelfde 

staat inlevert als dat je ze gekregen hebt. Mocht er iets mis zijn met de uitrusting, meldt dit dan gelijk 

aan je instructeur. 

 

Na zes maanden verwachten we dat je zelf een groot deel van je uitrusting al hebt aangeschaft. Wat 

je moet hebben, wat wij aanbevelen en hoe je kan bestellen lees je hieronder. 
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Materiaal en bestellen 
 

Zoals gezegd kan je de eerste 6 maanden gebruik maken van de materialen van de school. Hoe je 

daarmee omgaat lees je hierboven. Na een tijdje wil je natuurlijk ook je eigen materialen 

aanschaffen. Hieronder lees je wat wij aanbevelen, wat je nodig hebt en waar en hoe je dat kan 

bestellen. Heb je vragen over materialen of wil je een voorbeeld zien, vraag het dan aan onze 

instructeurs of op bestellingen@zwaard-steen.nl 

 
Sportkleding: 

Allereerst je sportkleding, hier dien je zelf voor te zorgen. Een shirt om in te trainen, een sportbroek 

en schoenen. Je kan een Zwaard & Steen sportshirt bij ons bestellen voor €13,50. Onze shirts zijn 

gemaakt van duurzame en ademende stof. De meeste zwaardvechters dragen een knieboek met 

hoge sokken of een lange broek. Dit komt omdat er tijdens toernooien geen blote huid zichtbaar mag 

zijn. Ook zijn de hoge sportsokken handig voor je scheenbeschermers. 

 
Schoenen: 

Daarnaast heb je comfortabele sportschoenen nodig, die geschikt zijn voor sportzalen en een schone 

zool hebben. Dus geen buitenschoenen. Wij adviseren schermschoenen of worstelschoenen, omdat 

deze een goede grip hebben en een dunnen zool (veel contact met de vloer). Adidas maakt deze 

beide. Wij adviseren dan ook de Adidas Response 3.1 of de Adidas Combat Speed 4 schoenen. Deze 

zijn onder andere te koop bij de Rumble Store in Utrecht (heeft ook een webwinkel) 

 
Toque: 

Voor zowel de heren als dames stellen wij een toque verplicht. Wij adviseren de toques van Shock 

Doctor (€37,50), maar ze zijn ook in andere merken en varianten, zoals de Reebok 4K, te vinden en 

soms ook goedkoper. Deze zijn te koop bij de betere sportzaak of bij de Rumble Store in Utrecht. 

 
Masker: 

Als eerste en allerbelangrijkste beschermingsmiddel gebruiken wij het moderne schermmasker, maar 

dan wel aangepast aan de eisen van onze sport. Waar het bij een schermmasker volstaat om relatief 

lichte impact vanaf de voorkant (steken) op te vangen, moeten onze maskers in staat zijn om zware 

klappen uit alle richtingen te incasseren. Daarom hebben wij maskers met een beter, zwaarder 

binnenwerk zodat je hoofd voldoende beschermd blijft. Wij adviseren de maskers van Allstar (€125,-) 

of van PBT (€110,-) 

 
Achterhoofd/Kap: 

Naast de voorkant en zijkanten van je gezicht is het ook noodzakelijk om de achterkant te 

beschermen. Hiervoor adviseren wij de achterhoofd beschermer van PBT (€70,-) of Allstar (€85,-) 

 
Keel/Kraag: 

Om de keel en nek te beschermen tegen steken dragen we een kraag. Onze eerste kragen kwamen 

uit de ijshockeywereld, maar tegenwoordig zijn er speciale kragen voor H.E.M.A. ontwikkeld door 

PBT in Hongarije. Wij adviseren dan ook de kragen van PBT (€42,-) 
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Borstbescherming/Jas: 

Voor de bescherming van het bovenlichaam gebruiken wij voornamelijk de jassen van SPES/Histfenc. 

(afhankelijk van het model én of deze op maat gemaakt moet worden tussen de €175,- en €225,-) 

Deze jassen zijn ontwikkeld met het oog op bewegelijkheid én voldoende bescherming tegen de 

impact van een zwaard. De jassen hebben allerlei ingebouwde eigenschappen, zoals een 

zogenaamde blade catcher in de kraag, dubbele sluiting aan de voorzijde en extra bescherming op de 

bovenarmen en schouders. Eventueel dragen we hieronder (of los) een borstbeschermer van Allstar 

(€27,50). 

 
Handschoenen: 

Vingers en handen blijven een kwetsbare plek, dus deze dienen goed beschermd te zijn. De 

bewegelijkheid van je handen en polsen is echter ook heel belangrijk voor het beoefenen van deze 

sport. Vroeger gebruikten wij handschoenen die ontwikkeld zijn voor Lacrosse (LaX). Deze 

handschoenen beschermen je vingers individueel zodat je wel je bewegingsvrijheid behoudt. 

Inmiddels is door het Britse merk Red Dragon (€65,-) een variant ontwikkeld die beter voldoet aan de 

zware eisen van H.E.M.A. Voor toernooien adviseren en dragen wij de handschoenen van Sparring 

Glove. (€125,-) 

 
Zwaarden: 

Samen met een Sloveense smid hebben wij de afgelopen drie jaar gewerkt aan het ontwikkelen van 

een trainingszwaard welke eind 2014 in productie gegaan is, de Stork Feder (€250,-). Dit zwaard 

heeft de eigenschappen van een middeleeuws trainingszwaard én is gemaakt van een hoge kwaliteit 

staal. Bovendien zijn de materiaaleigenschappen afgestemd op het doel, namelijk contact maken met 

andere wapens in een dynamische omgeving. Daarnaast gebruiken wij ook trainingszwaarden van de 

Hongaarse smid Peter Regenyei. Van Regenyei adviseren wij de “Trnava Light” voor wat wij doen. 

Vanaf het voorjaar van 2016 gaan wij beginnen met de productie van de Z&S Feder, Nederlands 

fabricaat ontwikkeld door Z&S. We houden je hier natuurlijk van op de hoogte. 

 
Bestellen: 

Wij hebben in de loop van de jaren goede banden opgebouwd met veel leveranciers, dus je kan soms 

goedkoper spullen bestellen via Zwaard & Steen. Voordeel is dan ook dat je de verzendkosten uit het 

buitenland deelt of niet hebt. Als je iets van de bovenstaande producten wil bestellen, stuur dan een 

mailtje naar bestellingen@zwaard-steen.nl en wij helpen en adviseren je graag. 

Omdat we bestellingen verzamelen in bulk, kan het zijn dat je soms iets langer moet wachten op je 

producten. In ruil hiervoor ben je soms wat goedkoper uit en regelen wij alles voor je. 
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Nieuwe leerling? Bootcamp! 

 
Om ervoor te zorgen dat je als nieuwe leerling zo snel mogelijk volwaardig mee kan doen in onze 

lessen (en al die rare Duitse termen een beetje snapt) hebben wij bij Zwaard & Steen het  

HEMA-Bootcamp ontwikkeld. Drie weken basistraining in een kleinere groep, onder begeleiding van 

een instructeur. Zodat je daarna in kan stromen als beginner in de les. Hieronder vind je meer 

informatie over wat je de eerste drie weken gaat doen. 

 
  Onderwerpen 

Warming up Gezamenlijk met de andere leerlingen. Extra begeleiding instructeur als nodig:  

aanpassen aan eigen vermogen, oefeningen correct uitvoeren. 

Sparren  Eerste les: uitleg instructeur over regels. 1 partij observeren: leren kijken naar 

gevecht als leermiddel. Vanaf les 1 zelf ook sparren, met instructeur of iio. 

Les 1  H.E.M.A. bij Z&S 

Basishouding 

Voetenwerk: stap en pas 

Zwaard: onderdelen, vasthouden 

4 Leger: VomTag, Pflug, Ochs, Alber 

Slagen: re Oberhaw, Versetz 

Les 2  Basishouding 

Voetenwerk: stap, pas, sprongpas, uit de lijn bewegen 

4 Leger: VomTag, Pflug, Ochs, Alber 

Slagen: re Oberhaw, li Oberhaw, Versetz 

Steken met het zwaard 

Les 3  4 Leger herhalen met voetenwerk, laag/hoog hängen 

Re/li Oberhaw, + Versetz 

Steken met het zwaard, Winden 

Worstelen: balans, Armringen, Leibringen 

 

 
 

Als je hiermee klaar bent zal je als beginner instromen in de les. Wij hebben het les jaar verdeelt in 

thema blokken van 6 weken. Ieder blok heeft een thema zoals “Tijd” “Afstand” of “Initiatief”. Aan 

deze thema’s koppelen wij dan de principes uit de manuscripten. 

 

Hieronder vind je alvast de begrippenlijst van alle technieken en principes die we in de les toepassen 

en gebruiken. Dan kan je ook alvast je Duits een beetje oefenen. 

 

Als je verder nog vragen hebt, mail ons of vraag een instructeur tijdens de les. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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.  
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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. 

 

 

  



 

14 

Huisregels 
Om de lessen veilig en verantwoord te laten verlopen, hebben wij een aantal huisregels die we 

hanteren tijdens de les. 

 

1) We verwachten dat iedereen respectvol omgaat met hun medeleerlingen en instructeurs. Help 

elkaar leren en corrigeer elkaar waar nodig. De instructeurs zien erop toe dat iedereen in een veilige 

omgeving kan trainen. Leren mag, fouten maken is daar een onderdeel van. 

 

2) Wij trainen met sportattributen die bedoeld zijn als wapen gehanteerd te worden. Het is daarom 

belangrijk dat er altijd respectvol mee omgegaan wordt. Niet op de grond laten slingeren, gelijk 

opruimen na gebruik en altijd bewust zijn van wat je in je handen hebt. De enige reden om een 

zwaard of dolk op te pakken is om ermee te gaan trainen. 

 

2) Als je spullen leent van Zwaard & Steen, ga er dan voorzichtig mee om en ruim deze dan na 

gebruik ook weer op. Ook als je persoonlijke spullen leent van andere leerlingen. 

 

3) Het dragen van sportkleding is noodzakelijk, het dragen van sportschoenen is verplicht. Het is 

tijdens de lessen voor zowel mannen als vrouwen verplicht om een toque te dragen. 

 

4) Het is handig om een waterflesje of bidon mee te nemen, zodat je tijdens je training voldoende 

water kan blijven drinken. 

 

5) Neem indien nodig een handdoek mee 

 

6) Zorg dat je nagels geknipt zijn en dat lang haar in een staart zit. 

 

7) Alle sieraden af of uit. Indien dat niet mogelijk is, dan zodanig weggewerkt of afgeplakt dat je er bij 

jezelf of anderen er geen schade mee kan aanrichten. 

 

8) Als je niet kan trainen vanwege een blessure, maar je wil wel aanwezig zijn tijdens de les, dan is 

daar ruimte voor. Geef dit van tevoren aan bij de instructeurs. 

 

9) Als je je tijdens de les niet lekker voelt, geblesseerd bent of even niet met de training mee kan 

doen, geef dit dan aan bij de instructeurs. Wellicht kan de instructeur je een alternatieve oefening 

bieden zodat je wel het maximale uit de les kan halen. Indien dit niet gaat, neem je rust en geef aan 

wanneer je weer in staat bent om mee te trainen. Heb je rust nodig, dan kan je je altijd even 

terugtrekken naar de kleedkamers, maar meld dit vooraf altijd bij een instructeur. 

 

10) Als je bij ons traint en je wil een vriend of vriendin als proeflesser introduceren, meld hem of haar 

dan hier even aan. Meedoen mag altijd, alleen komen kijken is niet toegestaan. 

 

11) Heb je vragen, op- of aanmerkingen of wil je iets met je instructeurs bespreken met betrekking 

tot het lesprogramma en/of bestellingen, dan is daar na de les alle tijd en ruimte voor. 

 

12. In onze school is er geen plaats voor discriminatie, intimidatie en zinloos geweld. Mochten wij dit 

constateren, dan volgt direct een lesontzegging en nemen wij contact op met de verantwoordelijke 

autoriteiten. 
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Algemene Voorwaarden 
Op het volgen van de lessen Europese middeleeuwse krijgskunsten bij Zwaard & Steen zijn de 

volgende algemene voorwaarden van toepassing: 

 

1. Deelname aan de lessen Europese middeleeuwse krijgskunsten bij Zwaard & Steen is mogelijk 

vanaf 16 jaar. 

 

2. Na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier kun je deelnemen aan de lessen. 

 

3. Het eerste halfjaar stelt Zwaard & Steen trainingswapens en beschermingsmaterialen ter 

beschikking. Tijdens deze periode kunnen we je helpen met het aanschaffen van je eigen spullen. Na 

een half jaar zijn minimaal eigen handschoenen, kraag, borstbescherming, schermmasker en 

achterhoofdbescherming verplicht om aan de lessen deel te nemen. Voor de eigen veiligheid moeten 

deze materialen door ons goedgekeurd worden. 

 

4. Tijdens de lessen is het dragen van sportkleding noodzakelijk. Indoor sportschoenen met een niet-

afgevende zool zijn vereist. Voor zowel mannen als vrouwen is het dragen van een toque verplicht. 

 

5. Het lesgeld moet voor het begin van de maand betaald zijn. Het lesjaar bestaat uit 11 maandelijkse 

termijnen. Dit is inclusief de vakantie-stop. Bij een betalingsachterstand van 3 maanden of meer 

volgt lesontzegging. Het rekeningnummer is te vinden op onze website of aan te vragen via de mail. 

 

6. Opzeggen moet per e-mail via het secretariaat. De opzegtermijn is 1 maand. 

 

7. Bij langdurige geplande afwezigheid van 2 maanden of langer, als gevolg van bijvoorbeeld een 

blessure, is het mogelijk om de betaling op te schorten. Dit kan, per e-mail, in overleg met het 

secretariaat. 

 

8. Wijzigingen in adresgegevens of de lesdagen moeten per e-mail aan het secretariaat doorgegeven 

worden. 

 

9. Bij (vermoeden van) gebruik van alcohol of geestverruimende middelen/drugs/medicijnen voor 

en/of tijdens de lessen volgt lesontzegging. 

 

10. Deelname aan de lessen is op eigen risico. Een eigen WA-verzekering wordt, naast een goede 

ziektekostenverzekering, geadviseerd. Zwaard & Steen heeft een wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur en de instructeurs naar de deelnemers toe. 

 

11. Met het oog op de veiligheid hebben de instructeurs en hun assistenten ieder moment het recht 

mensen de toegang tot de lessen te ontzeggen. Aanwijzingen van de instructeurs en hun assistenten 

dienen te allen tijde opgevolgd worden. 

 

12. In onze school is er geen plaats voor discriminatie, intimidatie en zinloos geweld. Mochten wij dit 

constateren, dan volgt direct een lesontzegging en nemen wij contact op met de verantwoordelijke 

autoriteiten. 


