
Interview
‘Schermen is de coolste sport ter wereld!’
Jolien (18) en Saartje (nét 20) Corteyn zijn twee zussen. Maar geen 
gewone zussen. Beide jongedames zijn schermers. En ze zijn de  
Belgische top in hun categorie. Normaliter zal één van hen deelnemen 
aan de volgende Olympische Spelen. Kits wilde alles van hen weten … 

Waar trainen jullie meestal?  
Heb je een persoonlijke trainer?
Jolien: Wij trainen meestal in de 
topsporthal in Gent. Daar hebben 
wij ook zes jaar op school gezeten. 
Ondertussen zitten we allebei in Gent 
op kot. Het is dus heel gemakkelijk 
dat we daar kunnen trainen.
Saartje: Onze papa is onze hoofdtrai-
ner. Hij leert ons alles van het sabel-
schermen en geeft ons veel individu-
ele schermlessen. Het grote voordeel 
is dat wij zelfs in vakanties kunnen 
blijven trainen met papa.
 Jolien: Het nadeel is dan weer dat 
het altijd over schermen gaat bij ons 
thuis, maar dat nemen we er graag 
bij. (lacht)
Saartje: Brecht is onze fysieke trai-
ner. Bij hem werken we aan conditie 
en kracht.

Trainen jullie met elkaar? 
Spelen jullie soms wedstrijden 
tegen elkaar?
Jolien en Saartje: Ja zeker! Wij trai-
nen heel veel samen!
Jolien: Jammer genoeg zijn er in Bel-
gië niet veel meisjes die schermen, 
hoewel schermen zeker geen jongens-
sport is. We hebben dus niet super-
veel afwisseling tijdens de trainingen.
Saartje: Daarom trekken we vaak 
naar het buitenland. Dan kunnen we 
tegen veel andere meisjes schermen. 
Jolien: Op Belgische toernooien 
komen we eigenlijk altijd tegen elkaar 
uit. Tijdens zulke wedstrijden is de 
spanning te snijden. Ik wil natuurlijk 

winnen, maar dat wil Saartje ook ... 
Saartje: Ja, dan is het echt hard tegen 
onzacht. Mama en papa kruipen dan 
in het verste hoekje van de zaal. 
Jolien: Op buitenlandse toernooien 
schermen we zelden tegen elkaar. 
Daar zijn er altijd meer tegenstan-
ders. We moeten echt al wat pech 
hebben om tegen elkaar uit te komen. 
Dit seizoen is het slechts één keer 
gebeurd. 

Jullie hebben dus veel internatio-
nale ervaring?
Saartje: Ja, wij gaan heel veel naar 
het buitenland. We doen er vaak 
stages. Ook de meeste toernooien 
zijn internationaal. Dit jaar zijn we 
al in Spanje, Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Amerika: de Verenigde Staten, 
Griekenland en nog veel meer landen 
geweest. 
Jolien: Ons Europees kampioenschap 

was in Kroatië en het Wereldkampi-
oenschap zou normaal in Salt Lake 
City, in de Verenigde Staten, plaats-
vinden. Jammer genoeg is het WK 
niet kunnen doorgaan omwille van 
corona.

Jolien, hoe kom je er als vierjarige 
bij om te beginnen schermen? 
Jolien: Mijn papa is al zijn hele leven 
schermtrainer en mama deed aan 
schermen. Wanneer onze ouders 
trainden, moesten mijn zus Saartje en 
ik altijd meegaan. We speelden dan 
met onze barbiepoppen. Tot mijn zus 
oud genoeg was om ook te beginnen 
schermen. Toen moest ik alléén spe-
len en dat vond ik niet leuk. Ik ben 
toen heel hard beginnen zeuren tot ik 
ook mocht schermen. Zo ben ik als 
vierjarige begonnen met de coolste 
sport ter wereld! (lacht)
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