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Als Jack Sparrow z’n zwaard trekt, dan weet je ‘t wel: er komt ‘n cool gevecht aan! 
Maar je kunt ook zelf ‘t zwaard in de hand nemen. Zoals Ivo Slagers (17), één van de 
beste jonge schermers op dit moment. 

Lijkt schermen jou ook wel wat? Kijk dan op 
www.knas.nl voor een vereniging bij jou in de buurt!

Schermer Ivo wil de 
beste van Nederland zijnbeste van Nederland zijnbeste van Nederland zijn

Echte
zwaard 

kunstenaars!

Ivo doet aan sabelschermen. Dat is 
anders dan het schermen in de fi lm. 
“Daar leren de acteurs toneelscher-
men,” vertelt Ivo. “Dat draait vooral 
om de show, want echt elkaar raken 
doen ze eigenlijk nooit. Er zijn wel 
veel koprollen en salto’s te zien. Als 
ik scherm, doe ik dat met een bot 
zwaard. Je kan elkaar dus niet 
verwonden. Een speler scoort een 
punt als hij de ander raakt. Dan gaan 
de twee deelnemers weer in een 
beginpositie staan en begint het weer 
opnieuw. Totdat één van de twee 
schermers 15 punten heeft.”

Geen voetbal
Ivo is Cadet, dat is de categorie onder 
de Junioren (17-18 jaar). Maar af en 

toe schermt hij al met de Senioren 
(18 jaar en ouder) mee. Zo goed is 

hij! Ivo: “Mijn doel is om steeds 
beter te worden. En dat doe 

je door zoveel mogelijk 
tegenstand op te zoeken. 

De uitdaging is winnen 
van iemand die beter 

zou moeten zijn. Vroeger zat ik op 
voetbal. Toen ik naar mijn neef in 
Frankrijk ging, maakte ik kennis met 
schermen. Dat is daar een grote sport. 
Dat wilde ik ook doen! Je hebt een 
hele uitrusting nodig, maar gelukkig 
kon ik die bij de club huren. Lang-
zaam kocht ik zelf alle materialen die 
ik nodig had. Tot ik zelf de volledige 
uitrusting in mijn kast had hangen.”

Gevaarlijk?
Een uitrusting bestaat uit een 
handschoen, een vest, een ondervest, 
een schermbroek, speciale 
schermschoenen, een masker en 
natuurlijk… het zwaard! 
Ivo: “Eigenlijk heb je meerdere 
zwaarden nodig. Ik heb er altijd 
vier mee. Op een toernooi 
heb ik ooit gezien hoe 
iemand drie zwaarden 
kapot sloeg en er toen 
geen één meer bij zich 
had. Ja, ook ik sla er 
per jaar wel een paar 
kapot.”

Scoren
Het speciale vest geleidt elektriciteit. 
Daardoor gaat er een lampje branden 
zodra de tegenstander je raakt. Als hij 
‘recht van aanval’ heeft, krijg je een 
punt tegen. 
Ivo: “Recht van aanval betekent dat 
je met gestrekte arm op iemand af 
komt. Als je aanvalt, kun je punten 
scoren. De ander mag alleen maar 
verdedigen. Zodra de aanvaller een 
fout maakt, mag jij proberen bij hem 
een punt te scoren.”

Buitenland
“In Nederland is schermen een kleine 
sport. Maar ik ga wel vaak naar 
Duitsland voor wedstrijden. Daar krijg 
ik meer tegenstand. Eerder stapte ik al 
over naar een grote schermvereniging, 
Déropement, in Zutphen. Nederlands 
kampioen worden is wel haalbaar, 
maar andere landen zijn zoveel beter 
in schermen dat Europees kampioen 
worden heel lastig is. Maar ik vind het 
vooral heel erg leuk!”

3x Schermen 
Er zijn drie soorten schermsporten. 
Degen-, fl oret- en sabelschermen. 
Het grootste verschil is dat je bij 
sabelschermen mag steken én 
slaan. Bij degen en fl oret mag je 
iemand alleen met het puntje van 
je zwaard aantikken. Ook moet je 
bij sabel ‘recht van aanval’ hebben 
om punten te scoren. Daardoor kan 
maar één iemand tegelijkertijd een 

punt scoren. Net als bij volleybal, 
eigenlijk.

“Ik sla wel een  paar zwaarden per jaar kapot!”


