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Zekere treffer 
(hoofd of lichaam) 

inpluggen 

fil de corps: 
contacten 
verbreden 

 of draad wissel 
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N 

N 

J 

J 
N 

J 

N 

J J 

N 

J 

N 
Staat het score-
apparaat aan?  

apparaat aanzetten 

Steekt de 2-
pins plug in? 

Zit de 2-pins plug los 
in de contacten 
van de coquille? 

Test de elektrische 
vest/bavet van de 

tegenstander op dode 
plekken 

krokodil vastmaken  

tegenstander: 
verander 

vest/masker of 
plaats krokodil op 

andere plaats 

Test je sabel op de krokodil van 
de tegenstander 

J 

Zitten de moertjes van 
het contact in de 

coquille los? 

Hangt de tegenstander 
aan de juiste piste? 

De plug tussen enrouleurdraad en fil 
de corps openschuiven en je punt 

op de A-lijn zetten 

Aan de kant van 
de 

treffer-zettende 
schermer? 

apparaat op 
sabel zetten 

Branden de 
masse lampjes?  

coquille: 
contacten 
vastvijzen 

(moertjes) of 
wapen wissel 

 

Foutopsporing 
Sabel 

 

Zekere treffer 

Zit de krokodil van de 
tegenstander vast (vest 

of masker)? 

verander 
sabel 

tegenstander: 
verander fil de corps 

Test de A-lijn tussen 
enrouleur en draad 

verander enrouleur 

Test de A-lijn tussen 
apparaat en draad verander draad verander apparaat 

Trek 2-pins plug 
uit en sluit kort 

op coquillerand. De plug tussen 
enrouleurdraad 
en fil de corps 
openschuiven 
en B- en C-lijn 

verbinden 

verander 
fil de corps 

De plug tussen enrouleur 
en draad naar apparaat 

openschuiven en B- en C-lijn 
verbinden 

verander 
enrouleur 

De plug tussen enrouleurdraad 
en apparaat openschuiven 
en B- en C-lijn verbinden 

verander 
draad 

verander apparaat 

Gekleurde lamp bij 
treffer op wapen: zie 

ommezijde 

RAAK 



Algemene tip:  
 

als het probleem moeilijk te vinden is, 
wissel de schermers van plaats om 

klaarheid te krijgen of het probleem aan 
de schermer of de piste ligt. 

 

Foutopsporing 
Sabel 

 

Gekleurde lamp bij treffer op wapen 

N 

J 

Bij herhaalbare lamp: 
is de sabel 

van deze schermer 
nog goed geïsoleerd 
(pommel, coquille)? 

wissel sabel 

De plug tussen enrouleurdraad en 
fil de corps uittrekken, en B- en C-

lijn verbinden met sabel  

verander fil de corps  

De plug tussen enrouleur 
en draad naar apparaat uittrekken, en B- 

en C-lijn verbinden met sabel  

verander draad  

verander apparaat  

Zeker treffer 
(hoofd/lichaam): zie 

ommezijde 

verander enrouleur  

De plug tussen enrouleurdraad 
en apparaat uittrekken, 

en B- en C-lijn van enrouleurdraad 
verbinden met sabel  


