ONTGROENINGSOPDRACHT
2005-2006

Paul-Henri Cuvelier (v. Polo)

CastrumConvent
“Hoch bitte!”

Voorwoord
Op maandag 3 oktober 2005 ging ik voor de zoveelste keer naar een
Castrumcantus. Dit was wel een speciale cantus voor mij, aangezien ik mijn
kandidatuur gesteld had om schacht te worden bij Castrum. Diezelfde avond
vond de schachtenverkoop plaats. Na enkele biedingen ging uiteindelijk Herr
W (Akim Willems) met de buit lopen (figuurlijk althans). De persoon die een
schacht gekocht had werd er peter van en mocht hem een opdracht of 2, 3
geven. Deze opdracht(en) (ontgroeningsopdracht) hoorde tegen het einde van
het academiejaar, op de ontgroeningscantus, afgewerkt te zijn.
Op de cantus kregen de peters de kans om hun schacht met die
ontgroeningsopdracht naar huis te sturen. Mijn peter moest er blijkbaar niet
lang over nadenken. Waarschijnlijk had hij er al op voorhand lang over
nagedacht. Dit waren de opdrachten die hij me meegaf:
1) Het schrijven van een studentikoos lied dat voor Castrum zal
meedoen aan de Antwerpse voorronde van de nationale
studentenliederwedstrijd
2) Het organiseren van de eerste officiële activiteit van het
CastrumConvent “Hoch bitte!”; namelijk een colloquium over het
studentikoze schermen (lezing, duiding, demonstratie, officiële
‘inhuldiging’ van het konvent, enzovoorts in te vullen in samenspraak
met je peter)
De eerste taak viel goed mee, ook al is het schrijven van een lied moeilijker
dan men zou denken.
De tweede taak was een ander paar mouwen! Eerlijk gezegd, ik heb het
onderschat. Mijn peter vroeg mij om een beknopte weergave van Mensur te
geven. Mijn inziens kan dit niet. Als je een precies en correct beeld van
Mensur wilt geven, moet je proberen zo volledig mogelijk te zijn. Helaas,
zoals altijd had ik tijd te kort om goed te zijn. Het is wel zo dat ik nog gerust
een jaar of 2, 3 zou kunnen verder werken aan mijn verslag. Mensur is zo
veelomvattend… Het is ook de bedoeling dat ik in de loop der tijd mijn
verslag vervolledig en aanvul. Het indienen van mijn ontgroeningsopdracht
betekent niet het einde, in tegendeel, het betekent juist het begin.
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Mijn peter en mezelf waren vaak in contact met elkaar en mijn opdracht
evolueerde ook naar mate onze gesprekken. Uiteindelijk is dit waar ik
hopelijk mijn ontgroening mee zal verdienen:
-

Een verslag, een ‘beknopte’ kijk op en uitleg over Mensur.
De oprichting van het CastrumConvent “Hoch bitte!”
Statuten van het CastrumConvent
Een lezing over Mensur en het CastrumConvent

Je kan Mensur op 2 manieren beschrijven: ‘academisch schermen’ of, in het
Duits, ‘Hiebfechtkunst’. Pas al je ervan geproefd hebt kan je het woord
begrijpen.
Het CastrumConvent “Hoch bitte!” zit momenteel al ver in de
oprichtingsfase. Het ondertekenen van de beginselverklaring zal er de laatste
hand aan leggen. We hebben al 3 Paukschlägers, een mensurhandschoen,
twee paukhelmen en een handvol geïnteresseerde, toekomstige leden.
Het doel is om op tegen volgend jaar, anno 2007, leden te werven binnen
Castrum. Hopelijk kunnen we nog een lezing of 3 geven en zullen de
definitieve statuten vastgelegd worden. Er zal geld worden ingezameld om
materiaal te kunnen blijven aankopen. En tenslotte, de eerste pauklessen
zullen een feit zijn!
Binnen 3 jaar willen we een goed functionerend geheel met een volwaardige
paukwerking hebben.
Tenslotte hopen we binnen 4 à 5 jaar onze eerste partie te kunnen vechten.
Hopelijk kan mijn wandeling door de wereld van de Mensur u enigszins
boeien. Beter nog, ik hoop dat u net als ik de microbe te pakken krijgt.
Mensur is meer dan vechten alleen. Er schuilt een ganse traditie, filosofie en
gedachtegoed achter.
Bij deze rest mij nog één iets te zeggen:
HOCH BITTE!

Cuvelier Paul-Henri
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Lezing gehouden op de
ontgroeningscantus d.d. 1 mei 2006
Geschiedenis
De eerste Europese middeleeuwse universiteiten werden opgericht in Italië,
Frankrijk en Engeland op het einde van de 11de en begin van de 12de eeuw.
Duitsland volgde eind de 14de eeuw. Indertijd was studeren nog een
opportuniteit die enkel de adel en de clerus te beurt viel. Het was een tijd
waar grote armoede heerste onder de bevolking. De studenten werden met als
gevolg dan ook vaak overvallen. Het was algemeen geweten dat de grote
steden, waar de universiteit zich bevond, geen veilige plaatsen waren. Vele
studenten trokken van universiteit naar universiteit. Dit waren onder andere
de Vaganten. De trektochten die ze ondernamen waren nog gevaarlijker dan
de grootsteden. De studenten hadden bescherming nodig. In die tijd
bestonden er nog geen pistolen, maar er werd wel gevochten met sabels en
steekwapens. De rijke studenten hadden dus zo goed als altijd een sabel bij
zich om zich te kunnen verdedigen van rovers.
Zwaardkunst was vroeger een normaal deel van de opvoeding van de man,
zelfs voor ongeschoolden..De universiteiten hadden toentertijd vechtmeesters
in dienst.
De studenten groepeerden zich per regio om samen te trainen. Dit was het
ontstaan van de landsmanschaften. Verschillende zijn achteraf Corps
geworden
Vele Corps waren dus oorspronkelijk regionale studentenverenigingen. Ze
trainden hun schermkunsten om hun overlevingskansen te verhogen. Het was
namelijk veelal een kwestie van dood of leven. De rovers hadden geen
medelijden met de rijken. Ze staken iemand liever neer om aan geld te
geraken dan dat ze zelf moesten sterven van de honger. Het was letterlijk: “Je
geld of je leven!” Er vielen slachtoffers langs beide kanten.
Pistolen zijn aan het begin van de 16e eeuw in de Toscaanse stad Pistoia
uitgevonden. Het pistool dankt zijn ontstaan aan de uitvinding in 1517 van
een nieuw model ontstekingsmechanisme dat met een stuk vuursteen werkt,
in plaats van de tot dan toe gebruikelijke lont.
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Eenmaal de pistolen op de markt kwamen voor het breed publiek, was
schermen uit levensnoodzaak niet meer nodig. De studenten schermden dan
onder elkaar. Het was meer een traditionele erekwestie. Bij strubbelingen die
de korpsen of studenten onder elkaar hadden, werden dan zo opgelost. Het
principe en de manier van schermen waren wel nog dezelfde. De tegen
stander uitschakelen of zelf uitgeschakeld worden. Een gevecht tot op de
dood.
Sinds ca. begin de 19de eeuw pas kunnen we spreken van Mensur. Het
duelleren werd dusdanig aangepast dat het niet meer een levensbedreigend
gevecht was. Het woord duel wordt sedert dien niet echt meer gebruikt in de
Mensur. Duel duidt meer op een gevecht tot de dood. Studenten vochten nog
steeds geschillen en ruzies uit, maar zonder dat er doden vielen… maar wel
gewonden. De oppervlakte waar je de tegenstander mocht aanraken werd
verkleind tot de oppervervlakte van het hoofd. Er werd ook een
beschermende kledij ingevoerd, zodat de wondes beperkt werden. Mensur
was een elitaire manier om diens eer te verdedigen. Dat is het nu nog.
Hieronder een mooie tijdslijn die, weliswaar in het Duits, uitbeeldt wat ik
bedoel.
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Wettelijk
België
ADVOCATUUR 23 DECEMBER 2004 – 17 JANUARI 2005
G.v.A., 23-12-2004, p.13
Duel wordt gewone gewelddaad
De Kamer schaft begin 2005 een serie oubollige wetten af. De meeste zijn
totaal in onbruik. Gazet van Antwerpen pikte er twee uit, waaronder de wet
op het duel.
Eerste wet die andere wetten afschaft, is een feit
Het is het werk van 's lands Kafka-bestrijder Vincent van Quickenborne. De
staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging heeft een hele resem
voorhistorische wetten en besluiten geschrapt. ,,Historisch'', vindt hij het.

Van Quickenborne vond het gisteren een historische dag. In Het
Staatsblad verscheen de ,,wet houdende de administratieve
vereenvoudiging''. In 15 artikelen worden de meest surrealistische
regels van ons wetboek naar de prullenmand verwezen. ,,Het is de
eerste keer in 175 jaar België dat er een wet is gepubliceerd die andere
wetten afschaft. De politiek heeft al die jaren wetten gespuugd. De
grootste onzin eerst. Ik wroet tot we ervan af zijn en ik overbodig ben.''
Art. 4. De wet van 8 januari 1841 over het tweegevecht wordt
opgeheven. Eén zinnetje had de staatssecretaris nodig om het
prehistorische duel te bannen uit de wet. Q: ,,Het duel was best wel
heroïsch. In de wet stond geschreven dat degenen die in zo'n
tweegevecht betrokken waren milder werden gestraft dan zij die in een
ordinair straatgevecht waren gewikkeld. De politiek maakte toen een
uitzondering voor zichzelf, want in die jaren - 1840 - was het een
edelmoedig gebaar van de adel om een tegenstander uit te dagen voor
een duel.'' Sinds gisteren is het duel van zijn edele voetstuk gehaald en
geldt het als ordinaire ,,slagen en verwondingen''. Al dan niet met de
dood
tot
gevolg.
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Vechten in Duitsland en Oostenrijk juridisch nagaan
Het strafwetboek van Duitsland en Oostenrijk heeft het duel in het algemeen
verboden. Dat staatsoordeel van 1883 verklaart dat de SchlägerMensur in het
bijzonder met het duel overeenstemmend.
In 1933 wordt de Mensur uitdrukkelijk voor strafvrij verklaard.
Dit werd door de Geallieerde Controle Raad" weer opgeheven, toch stelde het
bondsgerechtshof in 1953 vast dat de bestemmungsmensur niet onder de
strafbare tweekamp met dodelijke wapens valt.
Het is ook een overtreding tegen de goede zeden volgens het
bondsgerechtshof.
In de nieuwe uitgaven van de strafwetboeken zijn al deze verboden
weggevallen
Een gelijkaardige ontwikkeling doet zich voor in de beoordeling van het
vechten vanuit kerkelijk standpunt
Het duel werd altijd als immoreel beschouwd en met excommunicatie
(uitsluiting uit de kerk) bestraft
Toen de duels opgeheven werden viel ook het argument weg dat Mensur de
voorbereiding voor een duel was
Volgens de recentste uitgave van het canoniek wetboek (1983) valt Mensur
niet meer officieel onder het kerkelijke strafrecht
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De regels
Iedere studentenstad in Duitsland heeft 1 (soms 2) paukkomment(s). Een
komment geldt voor een vereniging of een groep verenigingen. Het is heel
uitzonderlijk dat een vereniging zijn eigen komment heeft. Corps Flaminea
bvb past meestal het paukkomment van Corps Bohn of Burschenshaften
Aken.
De regels die erin staan zijn o.a.. de afstand tussen de 2 paukkanten, welke
samen wel en niet toegestaan zijn, waar wel of niet mag geraakt worden, enz.
Bijvoorbeeld, in de meeste komments staat gespecificeerd of dat
‘tiefschlagen’ toegestaan zijn al dan niet. Tief is het gedeelte onder de bril
(diep). Het gedeelte daarboven is ‘Hoog’. Meer hierover verder in de tekst.

Mensur zelf
Positie
Afstand
Er zijn 5 verschillende mogelijkheden voor de afstand te bepalen tussen de 2
paukanten.
1) Een schläger wordt tussen de torso’s gehouden (of de voorkant van
de schouder)
2) Een schläger wordt op de linker schouder van beide paukanten
gezet
3) Een schläger wordt op de linker schouder van de ene paukant gezet
en de rechter van de andere
4) Hetzelfde als bij de vorige regel, maar met de afstand van een
tweede korf erbij
5) Net als bij regel 4 maar tussen de torso’s.
Hoe verder de paukanten van elkaar staan, hoe groter de kans op een
esthetisch lelijk litteken. Hoe meer afstand, des te meer beweegruimte voor de
schläger om te raken.
Als de paukanten dichter staan, zal je meer wonden op het hoofd zien en
minder in het gezicht.
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Hoogte
Beide paukanten moeten even hoog staan. Er wordt steeds bij aanvang
gecontroleerd of de hoofden van de paukanten even hoog zijn. Als de ene
kleiner is, wordt hij op een verhoog gezet.

Beweegbaarheid
Bij een partie staan beide paukanten de ganse tijd stil. Hun hoofd, torso,
benen, voeten, enz. mogen geenszins bewegen, ook al worden ze geraakt. Als
de paukant een slag ziet aankomen die hij niet kan tegenhouden moet hij ook
stil blijven staan. Hij geen nooit zijn hoofd wegtrekken. Dit zou een grote fout
zijn!
In de praktijk is het wel zo dat de schouders heel zachtjes mee kunnen gaan
met een slag. Als een paukant een ferme treffer krijgt zal hij natuurlijk ook
meegeven. Maar dat is dan door de slag die hem getroffen heeft, niet om de
slag te ontwijken.
Het enige deel van het lichaam die wel in beweging moet zijn is uiteraard de
rechterarm (indien linkshandig de linkerarm). Deze moet tijdens een gang te
allen tijde in beweging zijn. Stil liggen, zoals ze het noemen, is een grote
fout. De andere arm moet achter de rug blijven.
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Tempo
Er bestaan slechts 2 termen hiervoor: A-tempo of wisseltempo.
Wisseltempo betekent dat je slechts om beurt mag in de aanval gaan. Elk om
beurt mag je een slag slaan. Hier is het de bedoeling om dan zo snel mogelijk
na je slag terug in de verdediging te gaan. Je kan je tegenstander raken door
sneller aan te vallen dan dat hij in verdediging gaat, of door hem uit te putten
zodat zijn verdediging afzwakt. Wisseltempo wordt slechts gebruikt bij eerste
partiën, dit wil zeggen bij de schachten. Het kan zijn dat je wisseltempo als
verplichting terug zal vinden in een komment, maar dit is heel uitzonderlijk.
Mogelijk is ook dat de paukanten
tegelijk beginnen (degens kruisen)
maar zoals eerder gezegd mag er
slechts één van beide de eerste
aanval slaan.
A-tempo wilt zeggen dat je tegelijk
begint. Je begint je eerste slag door
de degens te kruisen en dan is het
een kwestie van aanvallen en goed
verdedigen. Dit is de meest
gebruikelijke manier.
Daarnaast zijn er nog 2 varianten.
Dat zijn een soort van combinaties
van beide.
Uitzonderlijk kan het zijn dat er in
wisseltempo begonnen wordt, maar
dat er na een aantal slagen of gangen overgeschakeld wordt naar a-tempo. Dit
maakt het mogelijk om bij wisseltempo toch te mogen inhalen.
Een andere variant is a-tempo waarbij je precies in fase moet blijven. Dat
komt alleen bij schachtenpartiën voor, bijvoorbeeld in Würzburg. Bij een
atempo schachtenpartie en bij een wisseltempo partie, ga je allebei even snel.
Zoals eerder gezegd is het bij een wisseltempo precies om de beurt aanvallen.
Bij a-tempo schachtenpartie is het steeds precies tegelijk aanvallen. Zulke
schachtenpartiën zijn de uitzondering.
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Moraal
Er zijn regels die altijd gelden. Als je die niet volgt, wordt
hoogstwaarschijnlijk de partie (Mensurduel) dan ongeldig verklaard. Hij
wordt dan afgevoerd op moraal. Dan moet de paukant die in de fout gegaan is
een 2de partie uitvechten. Maar verder meer hierover.
Die vanzelfsprekende regels of moraalregels zijn:
1) Het punt van de degen moet (tijdens iedere gang) ten alle tijd in beweging
zijn.
2) Een paukant mag zich onder geen enkel beding wegtrekken
3) Er mag tijdens de ganse partie geen enkele uiting van emotie gegeven
worden.
4) Er mag niet gesproken worden.
Deze laatste regel is nog behoorlijk flexibel,
daar fluisteren tegen de sekundant meestal
wel toegestaan wordt.

Technisch
Naast moraalfouten zijn er ook nog
technische fouten. Bij technische fouten is
het dezelfde afstraffing als bij moraalfouten.
We kunnen van een technische fout spreken
als de paukant iets doet dat in strijd is met
het komment die op dat moment gebruikt
wordt.
In dat geval is het de taak van de sekundant van de tegenpartij om de fout op
te merken en die te melden aan de onpartijdige. De onpartijdige beslist dan of
het inderdaad een fout is (zegt: War den fall) al dan niet (War nicht den fall).
Als de onpartijdige de sekundant gelijk geeft, krijgt de paukant een
waarschuwing. In het komment staat altijd bepaald hoeveel waarschuwingen
een paukant maximum krijgt, alvorens hij eruit vliegt. Indien het een grote
fout is, stopt de partie onmiddellijk.
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De meest voorkomende ‘Komment-overtredingen’ die paukanten kunnen
begaan zijn als:
• ze voor “Los!” of na “Halt!” slagen (Een slag die ingezet wordt net op
het moment dat “Halt!” geroepen wordt geldt als overeenstemmend met
het Komment).
• ze steken of ‘scherp opgesteld’ staan (i.e. als de punt van zijn tegen op
de tegenstander gericht is).
• ze slagen uitvoeren die niet volgens de regels zijn.
• ze de Mensurafstand niet respecteren.
• ze het stilzwijgen tijdens de gangen niet respecteren.
• ze de degenpunt niet voortdurend in beweging houden en niet iedere
slag beantwoorden (i.e. blijven liggen of - hangen)

Vermaningen
Vermaning van de Paukanten
•
•

•
•

Aanvragen over de morele houding van de Paukanten zijn niet
toegestaan.
De Onpartijdige kan op vraag van een Sekundant een vermaning
uitspreken en noteren. Na over het algemeen drie vermaningen (zoals
eerder gezegd, zie komment) kan de Sekundant een officiële berisping
aanvragen, na twee nieuwe vermaningen een tweede officiële berisping
aanvragen en na nog eens een nieuwe vermaning een derde officiële
berisping.
Vraagt de Sekundant geen officiële berisping dan vervalt de laatste
vermaning bij het begin van de nieuwe gang.
Na drie officiële berispingen kan de Sekundant de Onpartijdige vragen
om de Partie te beëindigen. Wordt de beëindiging niet aangevraagd,
dan vervalt de laatste officiële berisping bij het begin van de nieuwe
gang
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Vermaning van de Sekundanten
Op verzoek van een Sekundant kan de Sekundant van de tegenpartij door de
Onpartijdige een vermaning krijgen, als en/of zodra :
• hij zonder “Halt!” te roepen inspringt of de punt van zijn degen de
grond verlaat.
• hij zonder goede/geldige reden “Halt!” roept.
• hij op vraag niet onmiddellijk een goede/geldige reden kan geven.
• hij niet volgens de regels van het Komment zijn functie als Sekundant
uitoefent.
• hij tijdens het slaan van een gang spreekt.
De sekundanten worden berispt op dezelfde manier als de paukanten.

Training
De trainingen zijn pauksessies. Als het over trainen gaat, dan spreken we van
‘pauken’. De schachten trainen in het begin op een houten stelling die de
tegenpaukant voorstelt. De houten tegenpaukant wordt ook door de andere
leden gebruikt voor het uitproberen van nieuwe slagen.
Een oefensessie verloopt altijd tussen 2 paukanten en wordt ook
onderverdeeld in gangen. Meestal wordt er getraind om minimum 2 partiën
na elkaar ‘moeiteloos’ te kunnen vechten.
Het aantal keer dat er getraind wordt per week hangt natuurlijk af van de
vereniging zelf. Pauken is veel intensiever dan men op het eerste zicht zou
zeggen. Het vergt een goeie conditie om een partie te kunnen uitvechten.
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Wie neemt er deel aan de Mensur?
Je hebt verschillende soorten studentenverenigingen in Duitsland
(voornamelijk): Corps, Burschenshaften, landsmanschaften en de katholieke
verenigingen.
Al de Corps zijn schlagende verenigingen. Dit betekent dat iedere lid van een
Korps verplicht is aan Mensur te doen.
Bij de Burschenshaften ligt het anders. Zij zijn zowel plichtvechtend, als
facultatief vechtend, als niet-vechtend. Hiermee bedoel ik dat ze ofwel door
de vereniging zelf verplicht worden deel te nemen aan Mensur, ofwel, dat ze
de keuze hebben, ofwel dat het verboden is.
De landsmanschaften zijn tevens plichtvechtend. Ze zijn ook meer veeleisend
dan meeste Corps. Ieder lid moet bijvoorbeeld het ganse komment vanbuiten
kennen. Ze drinken en cantussen weinig, maar trainen constant.
Bij de katholieke verenigingen is het verboden te Mensuren.
Er is een groep binnen de Corps van Corps die heel erg op vechten staan.
Deze noemen we de Zwarte Kring, Schwartze Kreis. Zij zijn verplicht elke
uitdaging tot vechten te accepteren. Gewoonlijk sturen zij zelf daarna ,uit
traditie, nog een uitdaging terug. Het is geen officiële benaming, maar dit is
wel een algemeen geweten feit. Ze zijn enorm ‘vechtgeil’ en hebben
onderling veel contact. Ze zijn correct, beschaafd, bedeesd en elitair.
De Zwarte Kring bestaat momenteel voornamelijk uit de corps:
 Rhenania Bonn
 Brunsviga Göttingen
 Thuringia Leipzig
 Thuringia Jena
 Suevia München
 Saxonia Konstanz
 Saxonia Kiel
 Hassia Giessen zu Mainz
 Borussia Greifswald .
Al de Oostenrijkse corps behoren ook
tot Zwarte Kring, al vinden die dat
vanzelfsprekend en noemen ze zich niet
zo. Zij zeggen wel dat de zwarte corps
de enige echte corps in Duitsland zijn.
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De personen die tijdens de partie een rol spelen zijn:
De 2 paukanten.
De 2 sekundanten
De 2 artsen.
De 2 schleppers
De 2 testanten
De onpartijdige
Één of twee schrijvers
De toeschouwers

De paukant
Dit is de persoon die de Mensur vecht.

Sekundant
Beide paukanten hebben een sekundant. Dit is een vertrouwenspersoon waar
de paukant op moet kunnen rekenen, vertrouwen in hebben. Sekundant zijn
heeft zo ook zijn eigen
technieken. Het vereist ook veel ervaring in de Mensur.
De Sekundanten staan tijdens de
gangen zijwaarts van de Paukanten
en houden de punt van hun degens
op de grond. Bij linksvechtenden
staan zij aan hun rechterzijde, bij
rechtsvechtenden staan zij aan hun
linkerzijde. Sekundanten staan zo
opgesteld dat ze de Paukant niet
belemmeren (en de Paukant hen
niet) én elkaar niet storen, noch
beschermen.
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De sekundant heeft als taken:
1) Laten weten aan de onpartijdige wanneer de ‘tegenpaukant’ een slag
heeft gedaan die niet toegestaan wordt.
2) Het startsein geven.
3) Laat de scheidsrechter weten als het aantal slagen niet juist is.
4) Komt tussen beide paukanten en onderbreekt de gang indien de paukant
geraakt wordt.
Het laatste hangt af van het paukkomment.

Paukarts
De vereniging van iedere Paukant moet een Paukarts aanstellen; de
vereniging en/of de Pauk-arts zorgen zelf voor het nodige materiaal EHBOmateriaal en de nodige attesten en getuigschriften.
Tijdens de partie zijn het de artsen die bepalen of de paukant afgevoerd moet
worden door te grote verwondingen of hij verder kan vechten.
Het is niet omdat een paukant afgevoerd moet worden wegens een te grote
blessuur dat de partie ongeldig is. Hij houdt de eer aan zich, doordat hij moet
stoppen. Het is dan geen kwestie van zelf te willen stoppen.
Na de partie is het ook de arts die de verwondingen hecht of verzorgt. Het is
dus het beste als paukarts een plastisch chirurg is. Beter zelfs een
gezichtschirurg. Een snee in de wang of voorhoofd of hoofdhuid is niet
moeilijk te naaien. Maar als je oor, je neus of je mond door is, valt er genoeg
te verprutsen, esthetisch gezien dan. Gelukkig zijn dit zeer uitzonderlijke
situaties.

15

Schlepper
Deze persoon houdt de arm van de paukant vast tussen de gangen door.
Dit is voor 2 redenen:
5) De schlepper beweegt de pols heel langzaam in een roterende
beweging.
Dit masseert de pols en werkt heel ontspannend.
6) De schlepper vangt op deze manier een deel van het gewicht van het
zwaard op

Testant
De Testant staat aan de andere zijde van de Paukant dan die van de
Sekundant.
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Na iedere gang desinfecteert hij de kling (degen). Bij het ontsmetten van de
kling wordt de spons vanaf de degenpunt in de richting van de korf bewogen.
Indien nodig buigt hij de kling weer recht.
Vaak is dit de taak van een schacht.

Onpartijdige
De onpartijdige is een persoon van een derde vereniging. Hij mag geen lid
zijn van een van de twee studentenverenigingen die een Paukant afvaardigen
Hij wordt wel aangeduid door beide paukanten.
Het moet een persoon zijn die al eerder een partie gevochten heeft op dat
komment waar ze zich dan aan moeten houden.
In vele komments wordt zelfs geëist dat minstens 2 semesters ontgroend is en
moet minstens 2 volwaardige/geldende Partiën gevochten heeft.
Zijn rol is zo van scheidsrechter. Hij beslist of dat de sekundant een terechte
opmerking geeft
Hij is op zijn erewoord verplicht over het goede verloop, volgens het
Komment, van de Mensur en de betrokken te waken.
Hij zorgt er voor dat de partie in goede banen wordt geleid.
Interpellaties van sekundanten beantwoordt hij bevestigend, ontkennend of
met de indicatie dat hij over de gevraagde interpellatie geen oordeel kan
vellen.
Niemand op de Mensurvloer mag in dronken toestand een taak uitvoeren. De
Onpartijdige heeft de plicht iedereen die dronken is uit zijn taak te ontslaan.
De Onpartijdige is tijdens het uitoefenen van zijn functie onschendbaar en
geniet het onvoorwaardelijke vertrouwen.
De beslissingen van de Onpartijdige zijn onherroepelijk zolang ze aan de
regels van dit Komment voldoen; mocht dat niet zo zijn dan heeft iedere partij
het recht om tijdens – en tot 10 minuten na de Partie – een ‘naonderzoek’ te
eisen. Het onderzoek moet binnen het gepaste tijdsbestek aan de Onpartijdige
gemeld worden of op het Mensurprotocol genoteerd worden. De commissie
voor het naonderzoek bestaat uit de vice-praesides + een bijzitter van iedere
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deelnemende partij. Voor zover mogelijk komt deze commissie nog op de dag
van de Partie samen.
De Onpartijdige heeft als andere taken nog :
• de Mensur afbakenen
• het silentium voor de Mensur afkondigen
• de commandowissel aankondigen
• de 15e en laatste gang af te kondigen
• Bloedige slagen en ‘Nadel’ (dit zijn de hechtingen) vaststellen
• uit eigen beweging of op vraag van de arts aanzienlijke snijwonden
kenbaar maken.
• het ‘uitpauken’, het wegvoeren of de beëindiging af te kondigen.
• het roken in het Pauklokaal verbieden
De Onpartijdige is bevoegd om :gangen waarin geen scherpe slagen vielen te
annuleren.
Hij kan ook toeschouwers die de Mensur betreden te vermanen en uit het
Pauklokaal te (laten) verwijderen.

De schrijver(s)
Hij houdt het aantal gangen bij en het aantal waarschuwingen. Hij noteert kort
het verloop van de partie. Dit kan eventueel een schacht zijn.
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De toeschouwers

De meeste komments vereisen een aanwezigheid van minstens 3
toeschouwers van een van de twee bonden die het lint van een volwaardig
commilito dragen.
De toeschouwers die toegelaten zijn, zijn leden van de twee verenigingen van
de paukanten. Bevriende schlagende verenigingen zijn meestal ook welkom.
Heel uitzonderlijk zou een persoon die geen lid is van een schlagende
vereniging mogen een partie bijwonen, maar daarvoor is de toestemming van
beide praesides en beide paukanten vereist.
Meestal staan de leden van de ene paukant aan zijn helft van de zaal en de
andere aan de andere kant.
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De partie
Een partie bestaat uit 30 gangen. Naar gelang het komment kunnen dat er 40,
50 of uitzonderlijk 60 zijn. Een gang bestaat uit 4, 5 of 6 slagen. Dit hangt
ook af van het gebruikte komment of wordt op voorhand onderling
afgesproken.
In Oostenrijk zijn het altijd 60 gangen.
Iedere gang begint als volgt:
De ene sekundant vraagt: “Hoch bitte!”
De andere sekundant vraagt: “Fertig?”
De eerste sekundant roept dan: ‘Los !”
Weeral hangt dit af van het gebruikte
komment. Soms wordt Fertig en Los door
dezelfde sekundant geroepen.
Bij ‘Hoch bitte! !” laten de schleppers de
sabels los en heffen de paukanten de degens
in de beginpositie.
Slechts op ‘Los !’ mogen de paukanten de
degens kruisen of een slag slaan.
Welke sekundant begint wordt op voorhand afgesproken.
In sommige steden wordt er in plaats van “Hoch bitte! !” “Auf Mensur !”
geroepen.
De eerste gang is bijna altijd een niet-scherp-geslagen eregang. Gebruikelijk
dragen beide paukanten dan hun pet en lint. Ze kruisen de sabels zonder
elkaar lichamelijk te raken en dan gaan ze weer in verdediging.
De laatste gang is tevens meestal een eregang.

Adrenaline
Je zal je wel eens afvragen: “Wat gaat er door je hoofd op dat moment?”
Het is haast niet te beschrijven. Natuurlijk is dit voor iedereen anders.. Je kan
het een enorme mix noemen van opgefokt zijn, bang zijn, agressief staan,…
Maar ook een zekere zelfspot, omdat het eigenlijk niet eng hoeft te zijn. Je
ervaart een enorme groepsdruk. Iedereen kijkt naar je en weet exact wat je
wel en niet moet/mag doen. Het is een echte adrenaline rush.
Als je er eenmaal staat denk je eigenlijk echt alleen aan wat je moet doen, wat
je kunt proberen, enz. Al de rest vervaagd.
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Vlak na de partie voel je precies ouder, ervarener, sterker. Je wordt
overwelmd door een vlaag van ontspanning, relaxatie.
Wanneer je geraakt wordt, weet niet je altijd of dat het scherp of vlak is. Het
feit dat de paukarts bevestigd dat je nog kan verder pauken is wel een
geruststelling. Het is pas als het zweet langs je gezicht afloopt dat je weet of
je scherp geraakt bent al dan niet. Er wordt ook gezegd dat scherp geraakt
worden niet echt zeer doet op dat moment, als het wel pijn doet was het vlak
Een echte voel je pas als het zout van je zweet er in gaat prikken enzo.
Het naaien doet vaak meer pijn dan een scherpe wonde krijgen.

Beginposities

Anhieb is de manier waarop begonnen wordt. Het beschrijft hoe er begonnen
wordt en soms wie (bij wisseltempo dan). In de komments staat omschreven
hoe de paukanten de gang moeten beginnen. Niemand kent alle komments. er
zijn er tientallen, maar er zijn natuurlijk maar beperkte mogelijkheden
In Bonn, Mainz, Trier en nog meer steden begin je met de schläger omhoog
(loodrecht) en raak je elkaar, dan begin je pas.
In Würzburg bvb begin je met je korf voor je gezicht en je elleboog voor je,
en duwt de schlepper je elleboog hard omhoog bij "los"
In Wenen begin je vanuit volledig open stand, met de korf nog in de hand van
de schlepper en moet je dus heel snel omhoog komen
Bij de Aachener Burschenschaften begint de ene in "verdediging" en de ander
met het zwaard recht omhoog die in verdediging begint te slaan. De ander
gaat dan direct in verdediging om die slag op te vangen.
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Soms kan ook zijn dat ze allebei met de schlägers omhoog beginnen.
Je hebt ook nog komments waar je recht omhoog begint, maar niet gewoon
aan moet tikken, maar aan de "andere kant" moet aantikken, dus om elkaar
heen en dan beginnen.

Gang stopzetten
Wanneer er “Halt!” geroepen wordt, moeten
beide Sekundanten inspringen om verdere
slagen te verhinderen.
Er kan “Halt!” geroepen worden als en/of
zodra :
 een bloedige slag valt (i.e. wanneer er
gegronde
reden
is
om
te
veronderstellen dat de slag bloedig
was); bloedige slagen worden door de
Sekundant afgeroepen.
 er een slag valt die niet volgens de
regels van het Komment is.
 er een Kling beschadigd is (stukje eruit, krom trekken of andere
mankementen aan de degen).
 zodra de eigen Paukant zich ‘verslaat’, blijft vasthaken of valt.
 zodra de beschermende bandages van de Paukant of Sekundant niet
meer in orde zijn of niet meer op hun plaats zitten
 een toeschouwer of Paukant “Halt!” roept; dit mag enkel indien er
rechtstreeks gevaar dreigt. Het gebeurt zelden.
 interpellatie van een Paukant, Sekundant of Testant nodig is.
 wanneer aan beide zijden minstens het aantal maximum toelaatbare
slagen gevallen zijn, waarbij de aanstoot als eerste slag geldt.
 de corona zich niet (langer) volgens de regels van het Komment
gedraagt.
 een Paukant verhinderd wordt in het slaan of de Sekundant verhinderd
wordt in het assisteren.
 er zich situaties voordoen waardoor een van de partijen benadeeld kan
worden.
De Sekundant die “Halt!” roept kan slechts één reden hiervoor opgeven.
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Mensurconvent
Na iedere partie komt het Mensurconvent samen. Deze
bestaat uit alle leden van de vereniging die al een partie
gevochten hebben. Zij beslissen dan of dat de partie
goedgekeurd wordt. Ze hebben elk één stem.
Bij de Corps is het de vice-praeses die de
verantwoordelijke is van de Mensur. Hij is dan ook de
moderator van het Mensurconvent. Ieder lid die al een
partie gevochten maakt deel uit van het Mensurconvent.
Iedereen geeft zijn mening over de partie en hun paukant,
te beginnen met de persoon die de meest recente partie
gevochten heeft, om te eindigen bij de persoon die het
langst geleden een partie gevochten heeft. Achteraf wordt
er gestemd.
Als er een meerderheid voor stemt, wordt de partie
goedgekeurd. Het gebeurt op dezelfde manier als er moet
gestemd worden of de paukant moet afgevoerd worden of
niet.

Abfür – Reinigung
Abfür is de term die gebruikt wordt wanneer een paukant uit de partie
getrokken wordt wegens een moraalfout of een grote technische fout. De
partie wordt dan sowieso afgekeurd. De paukant die in de fout is gegaan
krijgt dan een 2de kans en moet een 2de partie vechten. Dit noemt de
reinigungspartie.
Bij een abfür is het de onpartijdige of het Mensurconvent van de paukant die
in de fout gaat (zelden die van de tegenpaukant) die beslist of de paukant
afgevoerd wordt. Dit wil zeggen dat hij inderdaad een fout gemaakt heeft en
de partij niet geldig is.
Als het één van de corps is die de beslissing neemt, is het de taak van de
sekundant om dit te melden aan de onpartijdige. De sekundanten zijn de enige
personen, samen met de onpartijdige, die mogen praten tijdens de partie. De
sekundant zegt dan iets in de trend van: “Wij voeren af.” Dan wordt er door
de onpartijdige een pauze ingelast en komt het Mensurconvent samen. Indien
er ‘tegen’ gestemd wordt, komt het Mensurconvent van de tegenpaukant
samen om te stemmen over diens prestaties tijdens de partie. Zoniet gaat de
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partie gewoon weer verder. Het Mensurconvent komt gewoonlijk samen in
een afzonderlijke ruimte
Als de partie inderdaad afgekeurd wordt, moet ze opnieuw gevochten
worden. De ‘herkansingspartie’ noemt, zoals reeds gezegd, de
reinigungspartie. Het gebeurt heel zelden dat ook deze afgekeurd wordt. In
dat geval krijgt de paukant die alweer in de fout is gegaan een laatste kans.
Als deze laatste partie eveneens afgekeurd wordt, zijn er slechts 2
mogelijkheden. De persoon in kwestie legt zijn lint neer of het praesidium zet
hem uit de vereniging.
Het probleem met de reinigungspartiën is dat er een nieuwe tegenstander
wordt gezocht. Het is dan ook vaak iemand met meer partiën of meer ervaring
op zijn palmares. De reinigungspartie wordt meestal de dag erna gevochten.
Tenzij de paukant met beide handen kan vechten, dan moet hij van hand
verwisselen.
Indien beide paukanten in de fout zijn gegaan (in dezelfde gang dus),
herkansen ze allebei met een reinigungspartie. Bijvoorbeeld als beide
paukanten stil blijven liggen of op hetzelfde moment zich weg trekken.
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Waffenring
Een waffenring is een groep verenigingen die volgens hetzelfde komment
vecht.
Natuurlijk wordt er ook buiten de waffenring gevochten. Dan wordt een
Waffenschutz vereist. Waffenschutz is dat de vereniging die zich aan een
ander komment moet aanpassen een vertrouweling heeft binnen die
waffenring. Die vertrouweling is een vereniging die zich dan garant stelt dat
ze het gebruikte komment zullen toepassen. Die vereniging (vertrouweling) is
er verantwoordelijk voor dat de vereniging het komment krijgt en eventueel
uitleg verschaft.
De vereniging biedt ook over het algemeen hulp aan. Dit kan onder de vorm
zijn (indien nodig) van training, materiaal, een arts, sekundant, … noem maar
op.

Einde van de Mensur
De Mensur kan als beëindigd verklaard
worden als
• alle gangen uitgepaukt zijn.
• een Paukant afgevoerd wordt, op vraag
van zijn sekundant of de paukarts,
omwille van een verwonding die hem
verhinderd verder te vechten.
• een Paukant wegens slechte houding
door zijn sekundant wordt afgevoerd.
• wanneer de Onpartijdige de Partie
beëindigd. Indien een sekundant of
testant dat vraagt, moet de Onpartijdige
een paukarts laten beslissen of de
snijwonde inderdaad een ‘afvoerwonde’ is. Hij kan dit natuurlijk ook
op eigen initiatief doen. Ook de paukarts kan op eigen initiatief een
Paukant op grond van medische redenen laten afvoeren. De beslissing
van de paukarts is binden en niet aanvechtbaar.
• de Partie opgeschort word; redenen voor opschorting zijn:
 Wegens een ongeluk, het onwel worden van een Paukant of
kwetsuren aan het handgewricht die optreden tijdens het
Mensurgevecht kan de Onpartijdige beslissen de Mensur op te
schorten. Als de paukarts beslist dat de aandoening niet het
gevolg is van de Mensur is, dan wordt de Partie beëindigd.
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als het Mensurmateriaal onbruikbaar geworden is en er geen
reservemateriaal beschikbaar is.
als de Onpartijdige, sekundant of testant in de uitoefening van
zijn taak verhinderd wordt en er geen plaatsvervanger
beschikbaar is.
als de Mensur verstoort wordt en de Onpartijdige niet in staat is
binnen de 10 minuten de ordelijke voortgang te verzekeren.
als de tijdspannes voor de pauzes niet gerespecteerd worden.
Pauzes mogen nooit meer dan 3 minuten duren. Enkel pauzes om
bandage bij te werken mogen langer duren, maar niet langer dan
10 minuten. Een sekundant mag tijdens een Partie maximaal een
bepaald aantal minuten pauze aanvragen (met uitzondering van
de grote pauze). Dit staat omschreven in de komments.

Bij Mensur praten we nooit over een winnaar of een verliezer. Het is net als
de olympische gedachte. Deelnemen is het belangrijkste.
Alles draait om de eer, een kans op eerherstel indien nodig. Ze krijgen eerlijk
gezegd ook beide de kans om de ander een goeie pak rammel te geven.
In de wandelgangen spreken ze wel over ‘een betere’. De paukant met de
meeste verwondingen zou dit waarschijnlijk wel meestal moeten kunnen
beamen.
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Na de partie worden eventuele strubbelingen en ruzies bijgelegd. Dan gaan
beide partijen aan de toog zitten om samen potten te pakken.
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Uitrusting
De Släger
Hiernaast zie je een
afbeelding met de 3
meest gekende types
van Schlägers.
Van boven naar onder hebben we de Korbschläger, de Glockenschläger en de
Sabel.
De meeste vechtende verenigingen, gebruiken de Korbschläger. Het beste
Nederlandse woord dat ongeveer die betekenis heeft is de rapier. Een rapier
betekent dus een rechte sabel.
Het wordt een Glockenschläger genoemd omdat de korf een ronde gladde
halve bol is. Glocke betekent gewoon klok. Glockevechten lijkt erg op
korbschlägervechten, maar dan iets sneller.
Grofweg kan je stellen dat, in Duitsland, westelijk van de rivier de Elbe met
korbschläger gevochten wordt en oostelijk ervan met Glockenschläger.
Een sabel heeft een krom blad en geen korf om de hele hand, maar een beugel
in het midden of een halve korf. Bij een sabelgevecht mag er gewandeld
worden en is het hele lichaam trefvlak.
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Een schläger bestaat uit:
Kling
De kling is het lemmet van de Schläger. Het loopt door tot onderaan het
handvat.
Er zijn verschillende soorten gewichten. De gewichten gaan van 0 tot 4.
Nr.0 = ca. 235 gr; nr.1 = ca. 270 gr; nr. 2 = ca. 325 gr; nr. 3 = ca. 375 gr; nr.
4 = ca. 420 gr. Op het eerste zicht is dat misschien niet veel, maar het
‘hefboomeffect’ zorgt er wel voor dat de kling veel zwaarder lijkt. De kling is
gewoon een compromis tussen kracht en snelheid. Logischer wijs is het: “Hoe
zwaarder, hoe trager, maar des te meer kracht.”
Bij Mensur kennen we verschillende soorten klingen:

Zoals je kan zien zijn de paukklingen van vorm dezelfde als de
Mensurklingen. De paukklingen worden gebruikt voor te trainen. Ze zijn
zwaarder dan Mensurklingen en bot over de ganse lengt.
De Glockeklingen zijn het lichtst van allemaal.
De Mensurklingen worden enkel op de partiën gebruikt. De kling van de
Mensurschlager is over de tweederden scherp geslepen en is op de punt stomp
afgerond. De achterkant van de kling over één derde geslepen. De breedte van
de kling moet tussen 7 en 15 millimeter liggen.
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De lengte van de kling bedraagt ca. 850 millimeter. De afmetingen zijn zo
goed als dezelfde bij de paukklingen.
De kling mag niet door roest of andere onreinheden verontreinigt zijn en
krassen of inkepinkjes hebben. Klingen die al voor een eerdere Mensurpartie
gediend hebben worden veelal geen 2de partie gebruikt. Zij het dat de kling op
de partie geen grote oneffenheden vertoont, kan die wel een tweede keer
gebruikt worden nadat ze eens goed geslepen is geweest. De kling mag
meestal enkel met geslepen worden met water en zand; olieslijpen,
laserslijpen en medicinaal slijpen zijn zelden toegestaan.

Als je kling uit de moer steekt eenmaal hij vast zit, moet je dat afslijpen of
afzagen. Anders maakt dat je handschoen kapot

32

Korf
Dit is het gedeelte rond het handvat.
Bij paukschlägers zijn deze open.

Een terzbeugel kan je de uitstulping (bescherming van de pols) afschroeven
en aan de andere kant er opnieuw aan doen. Je kan die dus voor links of
rechtshandige gebruiken. Die zijn sowieso symmetrisch.
Bij normale korven zit alles gewoon gelast.
Je kan niet de verkeerde gebruiken, want dan zit die beugel precies voor je
pols
Bij Mensurschlägers zijn de korven gesloten en versierd met de kleuren van
de vereniging.
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Handvat
Het handvat wordt over het onderste van de kling geschoven, onder de korf.
Hier zijn er natuurlijk verschillende mogelijkheden.

Daumenmulden, die gebruikt bijna niemand. Dat is met kuiltje voor de duim
in te steken.

Dan heb je handvaten uit “kordell”. Dat is het goedkoopst. Het is niet slecht,
maar moet altijd vettig zijn, anders maak je er je handschoen mee stuk.
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Er zijn ook handvaten uit “fischhaut”. Het is heel fijn materiaal en ook het
duurste.

Leder is standaard. Die leerlaag van het handvat komt na een tijdje wel los.
Bij iedere soort heb je ook nog eens 2 types. Breed en smal. Dit hangt af van
de grootte van de handen van de paukant.
Het beste is een brede grip (= handvat, griffe) kopen. Het kost evenveel en
gaat minder snel stuk. De dunne grips breken nog wel eens als je de schroef
hard aandraait. En dat moet je doen, hard aanspannen, anders gaat het
handvat draaien.
Het is ook goed om een rubbertje voor en achter de grip te doen als je hem
vast zet. Zo draait het handvat minder en heeft het een beetje schokdemping.
Er zijn van die rubbertjes die om bierdoppen met een beugel zitten, deze zijn
ideaal.

Schroef
De schroef wordt onderaan het handvat dichtgeschroefd en houdt zo alle
delen tezamen.
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Schlaufe
Dit is een lederen lus die onder de korf zich bevindt. Daarin plaatst men de
wijsvinger. Daardoor kan het handvat bij sommige slagen losgelaten worden,
wat het effect van de slag verandert.
Hoe zwaarder de schläger, hoe meer kracht je op een aanval of verdediging
kan zetten. Doch, met een zwaardere kling ben je uiteraard veel trager. Het is
dus zoals altijd een keuze tussen snelheid en kracht.
Je hebt lange en korte schlaufen. De exacte afmetingen verschillen van
verkopen tot verkoper. Het beste wat je doet is een verstelbare schlaufe
bestellen. Zo ben je zeker dat er wel één afmeting zal passen.
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Paukuitrusting

 Helm – Paukhelm
Deze helmen zijn veel steviger dan
sporthelmen die gebruikt worden bij het
schermen. De schlägers zijn ook veel
zwaarder en het doel is het hoofd.
De paukhelmen zoals op de rechtse
afbeelding zijn ook allesbehalve ideaal.
Ze zijn te zwaar, te groot (niet realistisch en
onhandig voor de verdediging), je hoor
amper iets en als je zacht geraakt wordt, voel
je het niet.
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 Mouw – Paukstulp
Een dikke, stevige mouw. Hiermee worden de meeste slagen verdedigd.
De mouw wordt met een gesp aan de handschoen vastgemaakt.

 Handschoen – Paukhandschuh
De handschoen is versterkt met ijzeren plaatjes. Aan de vingertoppen kan
je de plaatjes vaak bovenop de handschoen zien.. Gemaakt uit
‘Hirschleder’.
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 Plastron – Paukplastron
Dit is een hele dikke jas die
achteraan open is. Natuurlijk
heel stevig en uit leder.
Extra stevig leder op de
schouders. Sommige zijn met
halve mouwen, andere zonder.
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Mensuruitrusting paukant

De omstandigheden en samenstelling van de bandage (= uitrusting) mag
tijdens de Mensur niet veranderd of aangepast worden zonder de goedkeuring
van de Onpartijdige.

 Bril
Een paukbril die schade aan de ogen voorkomt. De bril wordt tot
ongemakken toe aangespannen om zeker te zijn dat die onder geen enkel
omstandigheid af zou vallen.
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De maten van de paukbrillen bedragen meestal:
 Maximale breedte: ca. 50 mm
 Lengte van de oogopeningen: ca. 40 mm
 Hoogte van de oogopeningen: ca. 20 mm
 Breedte van de riem: ca. 15 mm
Er wordt boven de bril veelal vasiline gesmeerd, zodat het bloed en het
zweet langs de bril afdruipt en niet in de ogen komt te zitten.

 Neusbeschermer - Nasenblech
Dit is een kapje dat zo goed als altijd aan de bril vast hangt.

 Brillenriem(en)
Een riemband die
gehoorgang bedekt.

oor

en

 Mouw – Mensurstulp
Bandages voor de vechtarm; bestaande uit: stulp, handschoen met
kettingbeleg of –voering en eventueel zijden (rek)verbanden om de
bovenarm en pols te beschermen
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 Handschoen – Mensurhandschuh für Korb
Hier hetzelfde als bij de paukuitrusting, maar de ijzeren plaatjes zijn
verscholen onder de lederen bekleding en zijn fijner afgewerkt. Bedekt
met Hirschleder en gevuld met kevlar.

 Kettinghemd – Kettenplastron
Het dragen van een malënkolder
over het plastron is optioneel. Net
als het dragen van een kevlar-vestje
onder de kettenplastron.
Dit is heel duur, makkelijk zo een
1.200 euro.

 Schort – Tiefschutz

Paukbescherming die het onderlichaam tot
aan de knieën beschermt. Gewoonlijk met
de kleuren van de vereniging.
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 Nekband / Halsbinden
Een halsband die van aan de oorlel tot aan
de kin loopt zonder die laatste te bedekken

 Extra bescherming op hoofd
Dit wordt in 2 gevallen toegestaan: Op verse snijwonden en op grote
littekens .
Er mag daar dan een ‘semesterverband’ gedragen worden (voor een
semester wordt een periode van 6 maanden gerekend). Met verse
snijwonden wordt dus een grote wonde bedoeld die maximum 6 maand
oud is. Grote littekens blijven natuurlijk gelden.
Er mogen niet meer dan drie semesterverbanden aangebracht worden. De
tegenzijde mag ‘compensatieverband’ aanvragen/dragen. Aangebrachte
semesterverbanden moeten bij de Onpartijdige aangemeld worden en de
goedkeuring krijgen van een officiële paukarts.
Het semesterverband moet zodanig aangebracht zijn, dat het (meestal)
maximaal één centimeter over het litteken uitkomt; het mag met dun touw
vastgemaakt worden, maar dit mag niet op het hoofd vastgeknoopt
worden. Bij snijwonden of littekens die op minder dan een centimeter van
elkaar verwijderd zijn, wordt maar één semesterverband aangebracht,
maar het wordt wel als twee ‘semesterverbanden aangerekend.
Bij snijwonden tot op het bot,
snijwonden die lappen huid of vlees
losmaakte of wegsneden, gebroken
of gescheurde botten of gewonde
fontanellen een permanent verband
gedragen worden; ook dit valt niet
onder de “drie-verbanden-regel”.
Deze lederen beschermende lapjes worden Schmißleder genoemd.
Als de Paukant tandprothesen draagt, maar ook een gebitsbescherming
gedragen worden; dit geldt niet als ‘verband’ onder dit Paukkomment.
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De vorige attributen worden zo goed als altijd gebruikt op een mensur. De
volgende artikelen zijn meestal facultatief Het hangt af van het komment.
 Mensurschnallbinde
Dit is een extra bescherming voor de
hals. Deze is eenzijdig met leder en
komt over de nekband te zitten.

 Schouderbeschermer –
Schulterschutz
Bescherming
voor
de
linker
schouders. Het gebeurd wel vaak dat
er een slag door te verdedigen op de
schouder terecht komt. Al de kling
dan net op het bot terecht komen, zijn
die ijzeren kettingen van het
plastronhemd wel nogal pijnlijk.

 Oorlapje – Ohrenblech
De Paukant mag een oorbeschermer
aandoen, maar dat mag niet meer dan een
centimeter over de oorrand komen.
Oorverbanden worden niet meegerekend in
de “drie-verbanden-regel” de meeste
Paukkomments.
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 Wangleder – Backenblech
Dit beschermd meestal de linkerkaak (bij een
rechts-reschts-partie), uitzonderlijk worden
beide kaken beschermd. Vaak worden de lapjes
achterwege gelaten. Ze worden enkel gedragen
als het komment het toelaat (lees: als er niet tief
gevochten wordt).

 Rückenschutz

Doordat het kettinghemd achteraan sluit en niet
volledig dicht kan, wordt deze rugbeschermer
gebruikt. De sekundant draagt dezelfde
rugbeschermers.

 Mensurprobehaube
Dit is een muts die aangedaan wordt bij de
laatste trainingen die een partie voorafgaan.
Het geeft een beter beeld van hoe het voelt
om zonder helm te pauken/mensuren. Het is anderzijds ook mogelijk om
gewoonweg een handdoek of 2 over het hoofd te binden.

Bandage pauze
De sekundant kan een beperkt aantal maal pauze vragen. Hoeveel maal staat
omschreven in de komment. Dit noemen ze een Bandage pauze, omdat die
pauzes niet bedoelt zijn om te rusten, maar voor de uitrusting bij te tapen, de
bril beter op te zetten, de schroef terug aanspannen,… Natuurlijk worden deze
redenen vaak als excuus gebruikt voor de paukant wat ademruimte te geven.
Heel belangrijk is dat alle niet-bedekte plekjes van het lichaam met stevige
tape ingeplakt worden. Zoals verbindingen van de beschermingen.
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Mensuruitrusting sekundant
De beschermkledij van de Sekundanten bestaat minstens uit:

 Helm
Een
Sekundantenhelm
met
gezichtskorf en een bescherming voor
het achterhoofd en de nek. In feite zijn
dit meestal sportscherm helmen met
een extra lap leer achteraan. Die
helmen krijgen ook minder te
verduren dan paukhelmen natuurlijk.
Belangrijk is wel dat een sterke ook
bovenaan zit, niet alleen vooraan.
Vaak dragen deze helmen een clubpet.

 Sekundantenplastron
Een Lederen vest met Keflar
gevuld die net zoals alle andere
plastrons achteraan sluit. Hier zijn
de mouwen vaak lang.

 2 leren mouwen
Een stulp (dubbelzijdig); eventueel met snoeren en met Keflar
gevuld.
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 2 handschoenen
Dit kunnen handschoenen zijn zoals de paukant heeft of zoals
hieronder uit kettingstof of uit kevlar. Deze laatste wordt vaak door
testanten gebruikt.

 Rugbeschermer – Rückenschutz
Gezien de paukplastron achteraan gesloten
wordt, maar niet helemaal kan sluiten, wordt
de rug niet helemaal bedekt. Gelukkig zijn
er daarvoor deze rugbeschermers.

 Lederen schort
Een voorschoot die het onderlichaam beschermt (in of met de
clubkleuren). Dit wordt niet altijd gebruikt door de sekundanten.

 Halskraag
–
Sekundanten-Halskrause
Hetzelfde als bij de paukant,
maar iets minder strak, dankzij
de bescherming die de helm al
biedt.
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Eronder
De kledij die eronder gedragen wordt is afhankelijk van de vereniging.
Meestal wordt deftige kledij gedragen onder de uitrusting. Daarmee bedoel ik
klassieke schoenen, kostuumbroek,… Sommigen dragen liever iets sportiefs
en het liefst van al wit (zoals de burschenshaften). Waarschijnlijk om wit
duidelijker aantoont hoeveel bloed er gevloeid is.

Andere
De Testant en de schlepper moeten minstens een stulp en handschoen dragen.
Ze mogen ook een gezichtskorft of vechtmasker dragen om het gezicht te
beschermen.
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Soorten Partiën
BestimmungsMensur
Dit zijn afgesproken partiën.
In de meeste Corps moeten de schachten 1 partie vechten alvorens ze kunnen
ontgroend worden. Bij ‘zwarte korpsen’ (= extreme, harde korpsen) kunnen
dat er 3 zijn.
Bij de Corps wordt een commilito niet zomaar Oud-Heer (oud-lid).
Verschillende Corps eisen dat een lid actief blijft tot dat hij het vereiste aantal
partiën heeft gevochten. Pas daarna kan hij oud-lid worden (Alt Herr).
Voor zulke partiën worden dan andere schachten gezocht. De andere schacht
die wordt uitgekozen heeft dan meestal ook nog geen partie gevochten en
heeft ongeveer dezelfde snelheid of kracht.
De Paukanten voor de BestimmungsMensur worden door de de vicepraesides of hun aangestelde plaatsvervangers aangeduid. Zij moeten er wel
op letten dat enkel Paukanten met gelijkwaardige technische vaardigheid,
ervaring en lichaamsbouw tegenover elkaar moeten duelleren.

Personale contrahage (PC)
Een persoon wordt voor zo een partie uitgedaagd wanneer hij een gescheurd
naamkaart krijgt. Dit is de traditie. Hedendaags gebeurt het wel dat ze op een
bierkaartje hun naam en adres invullen en dat dan scheuren. Tegenwoordig
lopen niet veel studenten meer met naamkaartjes rond.
Die partiën worden meestal gevochten wanneer er ambras is.
De uitgedaagde persoon heeft dan in principe 24 uur de tijd om contact op te
nemen met een uur, datum en plaats te geven voor de partie.
De uitgedaagde zit dan enigzinds met een voordeel, daar hij de plaats van de
partie mag bepalen. De te volgen regels zijn dan die van het komment van de
plaats in kwestie.
Het gebeurt wel dat bij deze partiën er meer slagen zijn per gang. Dit maakt
het duel heviger. Dit hangt af van het komment.
PC’s hebben soms apparte regels in de komments.
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Pro Patria (PP)
Hier is het niet een persoon maar een ganse vereniging die uitgedaagd wordt.
Het is een duel tussen 2 verenigingen. De 3 hoogste functies vechten dan
tegen elkaar. Het aantal kan ook oplopen tot 5, maar meestal zijn het de
senior, vice-senior en ab actis die tegen elkaar vechten.
De senior vecht dan tegen de senior, de vice tegen de vice, enz.
Het kan ook gebeuren dat de ganse club uitgedaagd wordt. Het maximaal uit
te dagen personen is het aantal ontgroende, actieve leden die ze hebben.
Sommige verenigingen durven hier wel eens te speciaal voor deze
gelegenheid van senior te veranderen. Na de Mensur wordt de kersverse pro
senior of – vice of… dan gewoonweg terug senior.

Vertiem Contrahage (VC)
Dit is een gewaagde uitdaging. We spreken van een VC als één persoon een
ganse vereniging uitdaagt. Hier zijn het opnieuw de drie hoogste functies die
moeten dueleren, maar zoals bij een PP kan het ook zijn dat het de 5 of 5
hoogste functies zijn. Er kan maximum 1 Mensur per dag plaatsvinden, tenzij
hij tweehandig is en na een rechtshandige- een linkshandigepartie wilt
vechten.
Bij een PP en bij een PC zijn partiën van 50, 60 gangen gebruikelijk.
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Slagen
Soorten slagen
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Spicker
Horizontalterz
Hochterz (hohe tertz)
Priem
Hochkwart (hohe Quart)
Hakenkwart
Aussenkwart
Horikwart
Tiefkwart
Zieher
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Het lijstje met slagen is ongeveer het rondje met de klok mee.
Zoals eerder gezegd, mag de spicker niet bij rechts tegen rechts want dat is op
de wang.
Het belangrijkste is dat je bij elke slag
toch nog je hoofd beschermt met je
schläger of met je mouw.

De verdedigingshouding is met je arm boven je hoofd, je korf links-boven je
hoofd (een beetje naar voren) en je schlägerpunt op 7 uur. De punt van je
degen uiteraard schuin naar voor. Op de tekening hierboven is het niet
helemaal juist, hij zou zijn korf iets meer naar zijn linkerkant mogen brengen.
Bij terzen en spickers hou je je arm stil en beweeg je alleen je pols.
Bij zieher, horikwart, tiefkwart gooi je je elleboog naar links om je gezicht
af te schermen.
Hakenkwart is eigenlijk een hochkwart waarbij je meer naar links gaat met
je korf en minder omhoog. Je gaat niet met de kling naar achter, langs je, in
de aanloop maar direct naar voor.
Vanuit verdediging druk je met je duim de kling van je af (naar voren) en
schiet met je arm naar links-voor. De kling draait dan langs de buitenkant.
Het is de slag waarbij je het hardst kan slaan.
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Zieher bestaat in ideale, theoretische vorm en in realistische vorm.
Ideaal ga je met je punt ver naar beneden, elleboog naar links en glijd je met
je punt van rechts onder naar linksboven over zijn hele wang. Je drukt met je
duim naar linksboven. Je moet echt snijden in plaats van slaan. Deze slag sla
je heel snel, maar dat is ontzettend moeilijk. Hij moet dan al echt een hele
slechte verdediging hebben.
Realistisch is met meestal meer een tiefkwart, waarbij je de korf een beetje
naar linksboven trekt, om de punt dieper te krijgen. Bij de ideale zieher, zoals
een vechtmeester dat doet, is dit niet juist.
Bij horikwarten en ziehers is de meestgemaakte fout dat je je korf te laag
houdt en een hockkwart of priem kunt ontvangen
Bij een hockwart sla je, met je arm net genoeg naar links, rechtsachter op
zijn kop. Direct bij het treffen draai je je degen om zijn lengteas naar buiten.
Je gaat met de punt naar beneden
en trek je terug in verdediging. Deze hele beweging dient te gebeuren met de
korf genoeg links en genoeg naar boven.
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Een kling kun je verdelen in 4
stukken en je moet altijd, bij elke
slag raken met het achterste vierde
deel van de kling. Zoniet ben je te
veel aan het doorvallen. Met de
punt raken is meestal nog beter,
dan lig je hoger.
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Hieronder nog enkele grafische weergaven van slagen:

Zieher
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Abgedrehte Quart
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Abgedrehte Terz
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Dubbelslagen
De bekendste is de Kippterz. Dat is een tiefkwart gevolgd door een terz
zonder verhängte (begin verdedigingspositie) ertussen. Je kling slingert dan
dus in feite bijna een heel rondje rond je hoofd. Een terz mag nooit tief zijn,
dus veiligste is om de quart echt diep te doen
en de terz expres hoog.
Dan zijn er nog de logische, eenvoudige combinaties:
De terz-hakenkwart
De horikwart-zieher
De haken-zieher (klinkt niet logisch, maar slingert vrij goed)

Logische regels
De ene aanval verslaat de andere en die wordt dan weer verslagen door weer
een andere, enz.
Een Terz verslaat een hochkwart soms en verslaat altijd haken.
Een Haken verslaat altijd een zieher en meestal een horikwart.
Een zieher verslaat vaak een terz.
Een haken tegen een haken betekent dat ze allebei zullen mogen incasseren.
Een zieher tegen een zieher doet niks.
Een hochkwart tegen een hochkwart doet ook niets.
Een horikwart tegen een horikwart doet slechts pijn aan de pols, maar verder
niets.
Een terz tegen een terz doet eveneens niks.

Wat ligt er wie
Priemen en ziehers zijn voor mensen met flexibele polsen.
Haken en priem gaat het best bij mensen met lange armen.
Horikwart en zieher zijn de middelen van kleine mannen.die overigens vaak
een klein beetje in het nadeel zijn. Ze kunnen gewoon moeilijk een
fatsoenlijke hoge kwart slaan en geen échte haken. Het is een overkomelijk
probleem. Haken is zo´n idee van "om" de ander zijn verdediging heen te
gaan. Als hij volledig in verdediging of terz staat gaat dat niet, maar de
kleinste afwijking is goed om erbij te kunnen als je goed strekt.
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Iemand die puur op kracht, intimidatie en snelheid aan het spelen is en niet
nadenkt over zijn slagen of techniek, is een Prügler of is aan het prüglen. Het
is een soort van "rammen" of "raggen".

Verboden slagen
De slagen die verboden worden hangen af van het gebruikte komment. Doch
kunnen we vaststellen dat deze slagen altijd verboden zijn:Bij rechts-rechtsduels (twee rechtshandigen tegenover elkaar) en links-links-duels is een
‘Spicker’ verboden.
• Bij links-rechts-duels zijn trekslagen (Zieher) verboden.
• Luchtslagen (Lufthiebe) zijn altijd verboden
Bij de aanduiding van de Paukanten moet aangekondigd worden of zij linksof rechtsvechtend zijn; de vechtarm mag daarna niet meer verwisseld worden.
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VARIA
Ziektes
•

•

Wie besmet is met een ziekte die via het bloed overgedragen kan
worden, mag enkel aantreden mits een schriftelijke toestemming
van een officiële paukarts van die waffenring.
Iedere Paukant moet voor zijn eerste Mensurgevecht door een arts
onderzocht worden op de (lichamelijke) geschiktheid om een
Mensur-gevecht aan te gaan.

Burchtvrede
Op Mensurdagen heerst er ‘burchtvrede’. Dit betekent dat er niet
gestolen mag worden of dergelijke dingen mogen gebeuren. Als
iemand te gast is voor een partie horen die zich er ook naar te
gedragen.
Afmelden van een Partie
Het afmelden van aangekondige/toegezegde Paukanten moet meestal
onmiddellijk na de bekendwording aan de vice-praeses van de
tegenstander bekend gemaakt worden met opgave van de reden voor
het afmelden. De afmelding moet – indien mogelijk – minstens 24 uur
op voorhand bekendgemaakt worden. Indien mogelijk moet een
plaatsvervangende Paukant aangeduid worden.
Bloedig
Als “bloedig” geld een treffer die “scherpe wondranden vertoont”. Een
“bloedige” moet onmiddellijk als dusdanig aangekondigd worden en
moet bij de Pauk-arts ten rade gegaan worden.Verschillende
“bloedigen” gelden slechts als één “bloedige” als de Onpartijdige
verklaart dat zij het gevolg zijn van een en dezelfde slag.

60

Vechtmeester
Dit zijn professionele leraars van Mensur. Zij weigeren openlijk een
goed boek te schrijven, omdat dit hun eigen markt zou verstoren.
Er is een kring van professionele Mensurmeesters. Ze zijn met
ongeveer 15 in totaal. Die zijn heel bekend in gans Duitsland en ze
laten zich per uur betalen om les te geven bij verenigingen. Je komt
erin door een examen af te leggen bij de leider ervan.
Enkel wanneer een ander met pensioen gaat krijgt er iemand de kans
om erbij te komen. Ze zullen dus nooit met meer dan 15 zijn. Ieder
heeft zo zijn eigen regio van Duitsland om les te geven. De meeste
vragen zo rond de 80 euro per uur. Het is een ideale oplossing voor
mensen die de studie niet lukt, maar wel altijd goed konden vechten. Je
moet dus wel echt connecties hebben met hun en ook echt goed zijn
vooraleer dat je in aanmerking komt.
Het is wel zo dat ze geen partiën meer mogen vechten. Als ze
vechtmeester worden tekenen ze een contract dat ze zelf niet meer met
scherp vechten.
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Nawoord
Zoals ik al in het begin, in het voorwoord, zei: “Het is de bedoeling dit
werkje nog verder uit te werken.” Zelf ben ik er nog absoluut niet
tevreden mee, maar ik zou er nog gerust een paar jaar aan kunnen
verder werken. Zo lang wens ik nu ook niet schacht te blijven.
Zoals het meestal gebeurd in dit stadium is het bij mij niet anders; ik
had graag nog enkele mensen bedankt. Want zonder hun hulp was dit
boekje nooit verschenen.
In eerste instantie een hele grote dank aan Reinier van Ramshorst. Als
vice-praeses van Corps Flaminea (en met gevolg verantwoordelijke
voor de Mensur binnen Corps Flaminea) is hij degene die mij bijna alle
informatie heeft bezorgd. Eender welke vraag ik voor hem had, hij
kwam steeds met antwoorden voor de dag. Desnoods deed hij een
kleine opzoeking om zijn antwoorden te staven. Bij deze: “Nogmaals
bedankt!”
Daarnaast wens ik nog 2 ander mensen te bedankten. Dit zijn Akim
Willems en Axel Vandam. Herr W wens ik te bedanken voor al de
vertalingen en het brainstormen. Niet vergeten dat het dankzij Herr W
is dat er van Hoch bitte! .sprake is! Dankzij Oud-Heer Vandam
(stichtend praeses van Corps Flaminea) heb ik een unieke ervaring
kunnen meemaken die mij anders niet gegund zou zijn. Het is vooral
daardoor dat mijn interesse in Mensur geprikkeld werd.
Ten slotte nog even vermelden dat de eerste druk van dit boekje in
slechts 4 exemplaren werd opgemaakt. Een op naam van mijn peter
Herr W., een op naam van Reinier van Ramshorst, een voor het
Castrumarchief en uiteraard ééntje voor mezelf.
Dixi!
Paul-Henri Cuvelier (vulgo Polo)
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