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Specifieke info over het theorie-examen 

 

De wapenspecifieke vragenlijst 

De wapenspecifieke vragenlijst bestaat uit een reeks van 40 meerkeuzevragen die betrekking 

hebben op het wapen waarop men examen aflegt. Er wordt geen giscorrectie toegepast (er 

worden geen punten afgetrokken voor een fout antwoord). Om te slagen moet men minstens 

32 op 40 behalen. 

  

De kandidaat krijgt 1 uur de tijd om alle vragen te beantwoorden. 

  

De poulevraag 

De kandidaat moet, op basis van een verslag van de wedstrijdgevechten in een poule, een 

pouleblad correct invullen en de nodige aanduidingen maken zoals bepaald in het FIE-

reglement. 

  

De examenstof 

Het examen is gebaseerd op het FIE-reglement. Het FIE-reglement omvat echter meer 

voorschriften dan nodig zijn voor de arbitrage op nationaal niveau. Gezien het doel van het 

examen - de selectie van nationale scheidsrechters - worden op het examen enkel vragen 

gesteld die relevant zijn in functie van het beoogde doel. Dit betekent concreet:  

 Er worden enkel vragen gesteld die relevant zijn voor de scheidsrechter aan de piste 

op een regionaal of nationaal tornooi. 

 Er worden geen vragen gesteld die behoren tot de specifieke competentiedomeinen 

van de DT en/of doorgedreven materiaalkeuring. 

 Er worden enkel vragen gesteld die relevant zijn voor het wapen waarop men examen 

aflegt, ook al zijn sommige artikelen op alle wapens van toepassing. Bijvoorbeeld: op 

het sabel-examen worden geen vragen gesteld over de toegevoegde minuut; op het 

degen-examen worden geen vragen gesteld over het handgebaar voor "parade". 

 Aangaande de materiaalvoorschriften dient de kandidaat enkel die voorschriften te 

kennen dewelke hij zelf aan de piste kan verifiëren. NIET te kennen: exacte diameter 

van de kom, weerstand van de fil de corps, tolerantie op de jauge (meetplaatje), ... 

WEL te kennen: toegestane buiging van de kling, nodige vrije ruimte achter de 

achterlijn, wijze van isoleren van de draden in een degenkom, ... 

 Aangaande organisatie dient de kandidaat enkel die voorschriften te kennen dewelke 

relevant zijn voor een scheidsrechter aan de piste. NIET te kennen: wijze van indelen 

van de poules, berekeningsmethode klassement, ... WEL te kennen: rusttijd waar een 

schermer recht op heeft tussen 2 gevechten, invullen pouleblad, bepalingen aangaande 

coaching, ... 

 Er worden geen vragen gesteld betreffende publiciteit. 

 De kandidaat dient over de nodige kennis te beschikken om zowel een individueel 

gevecht als een ploegenontmoeting te leiden. 

http://fie.org/fr/fie/documents/rules
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Voorbeeldvragen 

Floret 

Voorbeeldvraag 1: 
  

GAUCHE voert een enkelvoudige aanval uit. DROITE doet een parade-riposte. Beiden 

treffen geldig. U ziet echter dat de lamp van GAUCHE duidelijk gaat branden voor de lamp 

van DROITE. Wie krijgt een punt? 

  

A. GAUCHE 

  

B. DROITE 

  

C. geen van beide 

  

Voorbeeldvraag 2: 
  

DROITE staat in lijn. GAUCHE probeert het ijzer van DROITE uit lijn te brengen zonder 

daar evenwel in te slagen. Hierbij gaat GAUCHE voorwaarts, terwijl DROITE achterwaarts 

gaat, terwijl de lijn behouden blijft. Uiteindelijk treffen beide schermers. Wie krijgt een punt? 

  

A. GAUCHE 

  

B. DROITE 

  

C. geen van beide 

  

Voorbeeldvraag 3: 
  

Wat is hier volgens de scheidsrechter gebeurd? 

 
A. contra-riposte van rechts treft niet; remise van links treft. 

  

B. contra-riposte van links treft niet; remise van links treft. 

  

C. iets anders 

Degen 

Voorbeeldvraag 1: 
  

"Non-combativité" wordt in een poulegevecht ... 

  

A. nooit gesanctioneerd. 



3 

 

  

B. gesanctioneerd met een GELE KAART voor beide schermers. 

  

C. gesanctioneerd met een RODE KAART voor beide schermers. 

  

Voorbeeldvraag 2: 
  

Na 3 minuten is de stand in een poulegevecht 3-3. In de toegevoegde minuut valt er een 

dubbele treffer. Wat gebeurt er? 

  

A. Het wedstrijdgevecht is beëindigd. 

  

B. Het gevecht hervat ter hoogte van de stellinglijnen. 

  

C. Het gevecht hervat daar waar het onderbroken werd. 

  

Voorbeeldvraag 3: 
  

Bij de uitvoering van een flèche loopt GAUCHE ruw aan tegen DROITE ("bousculade"). 

DROITE verlaat hierdoor zijwaarts de piste met beide voeten. De scheidsrechter moet ... 

  

A. GAUCHE een GELE KAART geven en DROITE terug stelling laten nemen daar waar hij 

de flèche onderging. 

  

B. beide schermers een GELE KAART geven en beiden even ver doen wijken voor de 

stellingname. 

  

C. GAUCHE een GELE KAART geven en GAUCHE 1 meter naar voor schuiven voor de 

stellingname. 

  

Sabel 

Voorbeeldvraag 1: 
  

DROITE geeft een slag op het 1/3 onderste deel van de kling van GAUCHE, zonder verder 

naar het lichaam te slaan. De lamp van DROITE gaat branden en de scheidsrechter legt het 

gevecht stil. Na een nader onderzoek te hebben uitgevoerd blijkt de isolatie van het wapen 

van GAUCHE gebrekkig te zijn. De scheidsrechter ... 

  

A. geeft een punt aan GAUCHE. 

  

B. geeft een punt aan DROITE. 

  

C. hervat het gevecht op de reeds ingenomen posities en de oorspronkelijke score blijft 

behouden. 

  

Voorbeeldvraag 2: 
  

GAUCHE voert een enkelvoudige aanval uit, echter treft deze niet. DROITE steekt zijn hand 
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omhoog om het gevecht stil te leggen en zich als getroffen te verklaren, zonder dat er een 

treffer werd geregistreerd. De scheidsrechter ... 

  

A. geeft een punt aan GAUCHE. 

  

B. hervat het gevecht op de reeds ingenomen posities en de oorspronkelijke score blijft 

behouden. 

  

C. geeft een gele kaart aan DROITE. 

  

Voorbeeldvraag 3: 
  

DROITE voert een enkelvoudige aanval uit en treft GAUCHE, die op hetzelfde moment 

meeslaat. Desalniettemin voert DROITE een (voorwaartse) kruispas uit tijdens zijn aanval. 

Beide lampen branden. De scheidsrechter ... 

  

A. geeft een punt aan DROITE. 

  

B. geeft zowel een gele kaart, als een punt aan DROITE. 

  

C. geeft een punt aan GAUCHE en een gele kaart aan DROITE. 

 


