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Voor je een schermduel begint, moet je je tegenstander groeten.  
Maar hoe moet dat ook alweer? 

Zet de houdingen in de juiste volgorde.  
Schrijf nummers in de cirkeltjes.

1



Schermen is een sport met 
een eeuwenoude geschiedenis. 
Vechten met  zwaarden is, bij-
na, zo oud als de mens zelf. Tot 
in de 14de eeuw mochten en-
kel ridders en militairen wa-
pens dragen.

Toen oorlogen met vuurwa-
pens werden uitgevochten was 
het gebruik van zwaarden  niet 
langer voorbehouden voor 
ridders en militairen. Voor-
name burgers mochten van 
toen af ook leren schermen en 
vormden schermgilden. Deze 
gilden zorgden,  als een soort 
politie, voor orde in de steden. 
Sommige van deze gilden, zo-
als de 400 jaar oude Gentse 
St–Michielsgilde, bestaan nog 
steeds. Nu  zijn het  sportclubs 
waar je kan leren schermen.



Sint wie?
Schermgilden hadden een patroonheilige, vaak de Heilige 
Michaël die het kwade overwint.

Zie jij welk kwaadaardig fabeldier hier wordt neergesabeld 
door Sint-Michiel?

Bonusopdracht

Teken je eigen boosaardig, mythisch wezen. Breng wat actie in je 
tekening en laat ook Sint-Michiel opdraven met zijn schermkunsten!

 Het Knappe Konijn

 De Zeurderige Zeemeeuw

 De Duivelse Draak

 De Lelijke Lama

Sint wie?
Schermgilden hadden een 
Michaël die het kwade overwint.

Zie jij welk kwaadaardig fabeldier hier wordt neergesabeld 
door Sint-Michiel?



Oei!
Ik ben m’n snor 

vergeten...

a b c d e f g h i j

Tip: naast de schermkamer 
kan je even binnenkijken in 
het bureau van deze atleet.
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Schermen wordt een echte sport 
vanaf de 19e eeuw.

Op de foto zie je de Belgische scherm-
ploeg die deelnam aan de Olympische 
Spelen van 1920 in Antwerpen.Go

Belgium!
Een atleet van dit team mocht als allereerste in de Olympi-
sche geschiedenis de eed afl eggen. Kan jij zijn naam invullen? 
In schoonschrift?

a  F. de Montigny, 

b  Goblet d’Alviella, 

c  Philippe le Hardy de Beaulieu

d                                                                     

e  Ernest Gevers

f  Paul Anspach

g  Léon Tom

h  Joseph de Craecker

i  Maurice de Wee

j  Charles Delporte

De namen van de teamleden: 



Met de degen mag je tre en op het hele lichaam. Bij het 
floretschermen is het trefvlak de romp. Tre ers op hoofd, 
armen, en benen worden als ongeldig geregistreerd. Het 
trefvlak op sabel omvat het bovenlichaam, dus romp  
- boven de gordel, hoofd en armen, behalve de handen.

Sabel
Degen
Floret



Sabel
Degen
Floret

Touché!
Kleur op deze tekening de 
trefvlakken voor sabel in. 
Of schrijf hier de letters:
                                                                                           

A

B

C

D

E



Schermen was een belangrijk onderdeel van een militai-
re opleiding. Daardoor leerden vele jongens in het leger 
schermen. Sommige behaalden er zelfs het diploma van 
schermmeester.

Verschillende militaire schermmeesters openden 
schermzalen waar ook burgers konden leren schermen. 
Cyrille Verbrugge, was een briljant militair schermer 
die in 1904 zijn eigen schermzaal opende, hij noemde ze 
’Cercle de l Epée de la salle Verbrugge’.

Hij was één van de eerste Belgische Schermmeesters. 
Bovendien behaalde hij 2 gouden medailles op de Olympi-
sche Spelen van 1906 in Athene. Hij behaalde één medaille 
op sabel en één op degen.

Cyrille
Verbrugge

Bonjour!



Proficiat 
Cyrille!
Welk diploma is 
van Cyrille?
Duid aan.

C

A

B



Verdediging

Quarte
Bescherming van de buik, 
mijn linkerzijde is gesloten.

Quinte
bescherming van het hoofd, 
ik hou mijn sabel net boven 
het hoofd.

Tierce
Bescherming van de fl ank, 
mijn rechterzijde is gesloten.



Hier zie je een één van de eerste toestellen om 
tre  ers tijdens sportwedstrijden te registreren.

Als een schermer geraakt werd hoorde men een 
belletje rinkelen en ging er een lichtje aan.

Voordien werd kleurstof gebruikt om de tre  ers te 
registreren. Je kan je wel inbeelden dat het na een 

tijdje moeilijk werd om de score bij te houden.



Antwoorden:

• 2, 4, 1, 3
• De Duivelse Draak
• Victor Boin
• A, C, E
• B

Halt!
Ik bescherm hier de 

correcte antwoorden van de 
opdrachten in dit boekje.

Gelukkig staan ze op hun 
kop, zodat niemand 

ze kan lezen!



Vlaamse schermbond
 

Wil jij ook leren schermen dan helpt de Vlaamse schermbond 
je graag op weg. Wie weet wordt jij de kampioen van morgen, 
misschien ook niet, maar een ding is zeker schermen is een 

bijzondere  sport met een boeiend verleden.
 

www.vlaamseschermbond.be
VLAAMSE SCHERMBOND

Colofon

Vormgeving: De Bemanning

© Sportimonium – collectie Sportimonium / schermzaal Charles Debeur.

Like het Sportimonium op Facebook!
En blijf zo op de hoogte van al onze activiteiten , 

tentoonstellingen en evenementen.
Surf naar facebook.com/sportimonium
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