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Voorwoord 

 

Deze handleiding is geschreven door Rowdy van Tol. Wapenmeester, 

schermer, coach en erevoorzitter van Schermzaal Ter Weer in Den 

Haag.  Alle eer naar hem die zo’n uitgebreid document gemaakt heeft. 

Lancelot schermclub heeft de vrijheid gekregen om enige aanpassingen 

te schrijven en hem te delen met leden van onze club. Wij zijn Rowdy 

en Schermzaal Ter Weer dankbaar hiervoor. 

 

Wij hopen dat jullie lezers veel nut hebben van deze handleiding welke 

een nuttige ondersteuning is voor het onderhoudt, het repareren en 

testen van jullie wapens. 

 

Periodiek zal de schermclub een avond organiseren voor het repareren 

van schermwapens. Wil je nieuwe tips om verder te kunnen of ben je 

helemaal blanco, je kan bij ons terecht.  

 

Voor ouders het volgende: 

Wil je een cadeau geven?  Begin dan met testmateriaal en onderhoud 

materiaal. Daarna kan je doorgaan met materiaal voor reparatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvid Oostveen 

Januari 2015  
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INLEIDING 
 

Wanneer je een sport gaat bedrijven, kom je er hoe dan ook al snel 

achter, dat je dat slechts goed en met plezier kunt doen als je 

materiaal in orde is. 

Dit gaat zowel op voor de recreantschermer als voor de wedstrijd-

schermer. 

Als je besluit een avondje te gaan schermen binnen onze club dan wil je 

goed en lekker kunnen schermen, zodat je goed presteert en je het 

gevoel hebt dat je je schermhandelingen 'goed' uitvoert. Uiteindelijk is 

je doel immers, het schermspel beter te beheersen en een betere 

schermer te worden (zowel in de zaal als op een toernooi.) Hiervoor 

krijg je les van je maître, train je veel met andere schermers in de zaal 

en gaan sommigen van jullie regelmatig naar toernooien.  

 

Toch heb je het gevoel, dat 'je er niks van bakt' als je in de zaal of op 

dat toernooitje geen punten weet te scoren, ook al weet je dat je op 

het juiste moment de schermhandeling verrichtte en de technische 

uitvoering van deze handeling in orde was. Een gevoel dat iedere 

schermer wel kent.  

Mogelijk is een slecht onderhoud van het materieel hieraan debet. Een 

puntje dat niet overgaat, een puntje dat voortdurend ongeldig 

overgaat, draadbreuken etc. kunnen er allen voor zorgen dat je je 

schermpartijen niet kunt spelen, of niet kunt spelen zoals jij het wilt. 

Het gevoel dat je hieraan overhoudt is die van "grote frustratie" Die 

 -wapens is een veelal gehoorde kreet!! Zelfs al leen je een 

wapen van een ander, gespannen en gefrustreerd ben je al! Hierdoor ga 

je beslist slechter schermen, met als gevolg dat je minder zin hebt in 

toernooien, of minder zin hebt in het schermen in het algemeen.  

Het onderhoud van het materieel is dus minstens een net zo belangrijk 

onderdeel van het schermen als de lessen die je volgt, de partijen die 

je in de zaal schermt, en je deelname aan toernooien.  
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Toch is het vaak een beetje onderbelicht, en ga je het hebben met 

mensen over aanschaf en onderhoud van goed en degelijk materiaal, 

deinzen ze vaak terug vanwege de kosten en moeite die ermee gepaard 

gaan. Toch klopt dit niet helemaal.  

 

De moeite en kosten die je in het schermen steekt qua contributie, les, 

toernooibezoek (rijkosten, inschrijfgeld, versnaperingen e.d.) vind je 

de moeite waard om een goede schermer te worden.... maar de kosten 

voor het onderhoud van wapens, vormen voor velen een drempel... Raar 

toch eigenlijk! Neem van mij aan, geen schermer is ooit Nederlands 

kampioen geworden met slecht onderhouden wapens!! Ook al beweren ze 

soms het tegendeel. Het is allicht de moeite waard om het verhaal te 

verspreiden hoe je met 1 krakkemikkig wapentje, dat je tussentijds 5 

keer hebt moeten repareren, de 1e plaats wist te behalen op de 

Nederlandse kampioenschappen! Dat “bewijst” maar even hoe grandioos 

goed je hebt geschermd.  

 

Zie je op tegen het repareren van je wapen ? Dat hoeft niet. Het 

repareren van een wapen is doorgaans makkelijk en niet vervelend als je 

beschikt over de juiste reparatiematerialen van goede kwaliteit. Vraag 

maar aan je ouders, hoe het is om een reparatieklus in je huis uit te 

voeren met slecht gereedschap. Ze zullen je vast wel hun frustratie-

verhalen vertellen! En wat zeker geldt bij het klussen: 'safety first'! 

Een reden temeer om over goed gereedschap te beschikken! 
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HOOFDSTUK 1 

 
ONDERHOUD VAN EEN FLORET 

 

Regel één: als je je wapens beter en regelmatiger onderhoudt, dan is 

reparatie minder vaak nodig!  

  

Je wapens onderhouden, dat doe je regelmatig……………… 

 

- Onderhoud van de punt - 

 

 

Materiaal: 

Floret schroefjes  Uhlmann winkel (zakje van 

10 stuks) 

 

Floret veertjes Uhlmann winkel (zakje van 

10 stuks) 

 

Testkastje Uhlmann winkel 

Je kan ook een klein 

meterkastje (ohm metertje) 

kopen bij doe het zelf zaak 

 

 

Testgewicht  Uhlmann winkel  

Schroeverdraaiersetje  Kleine “horloge 

schroeverdraaiers” 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mooihorloge.nl%2Fhorlogemaker-schroevendraaiers.html&ei=stjEVJPlL4rraPemgZAB&psig=AFQjCNEJ_Dl2XJouJ_9PUyxlI0nwaS_H1g&ust=1422273069580451
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Flesje alcohol Apotheek  

 

Wattenstaafjes  Drogist  

 

Spuitbusje ontvetter Bijvoorbeeld reiniger 

computerprintplaten 

 

 Je kijkt of de gleufjes in de schroefjes nog goed zichtbaar zijn 

(zoniet nieuwe schroefjes!! Anders kost het je je hele puntje en 

draad) 

 Je schroeft het puntje open. (Pas op dat de bovenkant van het 

puntje er niet met het veertje uit schiet! )  

 Met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol/ of een beetje 

printplaat/ontvetter reinig je de binnenkant van je puntje (de 

embase) d.m.v. een ronddraaiende beweging. Doorgaan met deze 

handeling totdat de binnenkant van de punt niet meer zwart 

afgeeft. De embase is dan schoon! 

 Ook het veertje behandel je met een beetje alcohol. Is het 

veertje geheel geoxideerd, verwissel deze voor een nieuw veertje. 

De 'point-a-tete'(het bovenste topje) reinig je ook op dezelfde 

manier (is het ringetje geoxideerd of de onderkant, dan kun je 

hem lichtjes opschuren met een schuurpapiertje).  

 Dan schroef je het puntje weer dicht. Het puntje is nu gereinigd. 

Nb. mocht de gleuf in de schroefjes toch verdwenen zijn, zet dan je 

punt 'plat' vast in de bankschroef en zet een smalle, "scherpe" 

schroevendraaier op de plaats van de schroefjes. Je kunt nu proberen 

voorzichtig een gleufje in de schroefjes te slaan met behulp van een 

hamer. Draai (als dit lukt) de schroefjes los, gooi ze weg en vervang ze 

altijd door nieuwe, onbeschadigde schroefjes!  

 

http://static.openapotheek.nl/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/7/9/798389/tendo-alcohol-70-ketonaat-120ml-openapotheek.nl.jpg
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- Op gewicht brengen van de punt - 

 

 

Vooral voor de wedstrijdschermers is het van belang dat je je puntje 

correct op gewicht hebt. Dit houdt in dat de punt niet ingedrukt mag 

worden door een gewicht van 500 gram. Dit is van belang omdat het 

wapen anders op een toernooi afgekeurd wordt!  

(en je een gele kaart krijgt). 

 

 

Materiaal: 

Testkastje Uhlmann winkel 

Je kan ook een klein 

meterkastje (ohm 

metertje) kopen bij doe 

het zelf zaak of zelf maken 

 

 

Testgewicht  Uhlmann winkel  

 

 Sluit het elektronische testkastje aan op de floret. druk de punt 

met je duim in. wordt het contact onderbroken tijdens het 

indrukken van de punt, dan functioneert de punt correct.  

 Plaats nu het gewicht over de (altijd met tape geïsoleerde) punt. 

(houd je wapen erg stil, zet de onderkant van je wapen op een 

tafeltje, en houd je hand vlak onder het gewicht tegen de kling) 

 Druk de punt in.  

o Wordt het contact weer hersteld na het loslaten van de 

punt, dan is je puntje op juist gewicht.  

o Blijft het contact onderbroken, dan is je puntje te licht 

afgesteld. Is de punt te licht afgesteld, schroef dan je 

puntje los en rek het veertje gelijkmatig 'iets' uit (zodat 

deze niet te veel uit vorm raakt). Schroef je puntje weer in 

elkaar. Test het wapen opnieuw. 
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Nb. Zelfs al is je wapen op gewicht, dan kan het na verloop van tijd 

toch voorkomen dat je wapen weer te licht gewicht heeft. Dit komt 

door het vele malen indrukken van de punt, waardoor het veertje 

'metaal-moe' wordt. De veerkracht verdwijnt. Laat het een regel zijn 

om minimaal 1 keer per half jaar het veertje in de punt te vervangen 

(en als je daarmee bezig bent reinig de punt en vervang tevens de 

schroefjes!) 

 

- Onderhouden van de draad in de kling –  

 

Materiaal: 

Tube lijm Bostik (Uhlmann shop) 

Bisonkit of Bisontix (doe 

het zelf zaal) 

 

Schroeverdraaiersetje  Kleine “horloge 

schroeverdraaiers” 

 

Dun touw (stevig)  

 

 

Let op, na de partij of na een toernooi, of de draad uit de kling komt. Is 

dit het geval in ernstige mate, dan ben je genoodzaakt om de draad te 

vervangen en in te lijmen (zie 'draad inlijmen'). Dit is echter niet altijd 

noodzakelijk.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mooihorloge.nl%2Fhorlogemaker-schroevendraaiers.html&ei=stjEVJPlL4rraPemgZAB&psig=AFQjCNEJ_Dl2XJouJ_9PUyxlI0nwaS_H1g&ust=1422273069580451
http://www.bamba.nl/catalog/images/kies%20touw%20bruin
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Komt de draad op enkele plaatsen uit de kling (en is de isolatie op de 

draad nog intact, wrijf dan met duim en wijsvinger een weinig lijm op de 

draad (of met behulp van een schroevendraaiertje wat lijm onder de 

draad.) Buig het wapen met de boog naar beneden, met de gleuf aan de 

bovenkant en zet hem gebogen weg (zodat de draad weer in de kling 

komt te liggen, onder spanning). Het wapen niet te zwaar buigen, het 

kan breken!  

 

Door een stukje touw te bevestigen aan de onderkant van de greep en 

dit te spannen via de punt, kun je het wapen gebogen vastzetten. Let 

erop, dat het touw de spanning aankan, en tijdens het vastzetten niet 

losschiet, waardoor het wapen terugzwiept. Dit kan in je gezicht of 

ogen terecht komen, dus wees voorzichtig! Laat het wapen geruime tijd 

drogen (in dit geval zeker 6 uur!) en scherm verder met een ander 

wapen! 

Na de droogtijd haal je het touw voorzichtig los. Blijft de draad in je 

wapen, dan is je reddingsactie geslaagd. Test nu je wapen met behulp 

van een testkastje. Wordt het contact onderbroken bij het indrukken 

van de punt, dan is je wapen schermklaar! Wordt het contact echter 

niet onderbroken, dan is de isolatie van je draad beschadigd geraakt, 

en maakt je floret kortsluiting. Je zult dan een nieuwe draad moeten 

inlijmen. 

 

 

- Onderhoud van de komstekker - 

 

 

Materiaal: 

Wattenstaafjes  Drogist  

 

Schuurpapier  Doe het zelf zaak 
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Bij het onderhoud van je komstekker is het van belang dat de 

komstekker zoveel mogelijk vrij is van oxidatie. Rol een stukje fijn 

schuurpapier op, en maak een draaiende beweging in de beide polen van 

de stekker, Je schuurt de oxidatie lichtjes weg, en behandelt de 

stekker daarna met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol. 

 

Check ook altijd of de schroefjes waarin de draad geklemd zit goed 

vastzitten. Laat geen draad uitsteken (buiten de isolatiehuls) en leg 

zeker nooit een draad zonder plastic isolatiehuls in de kom! De draad 

kan kortsluiting maken, of erger zelfs, breken. Gebeurt dit onverhoopt 

toch, dan is de draad nog te solderen, indien deze achter de kom, aan 

de greepzijde gebroken is! Isoleer de draad vervolgens. 

 

- loszittende grepen - 

 

 

Materiaal: 

Imbussleutel maat 6 Uhlmann winkel 

Doe het zelf zaak 

 

 

Scherm nooit met een wapen waarvan de greep loszit! Je kunt de draad 

van je wapen breken. Draai de imbusmoer altijd goed vast! Bij sommige 

wapens komt het veelvuldig voor dat de imbusmoer losraakt.  

(schermshop) 
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- Loszittende punt -  

 

 

Materiaal: 

Steeksleuteltje maat 5  

 

 

Voor informatie over de werking van de punt kan je naar bijlage 3 gaan. 

 Controleer altijd regelmatig of de 'embase' (de onderkant van de 

punt) goed vastgeschroefd zit aan de kling.  

 Zit de punt los, dan kan de draad precies in de punt breken. Je 

zult dan een geheel nieuwe draad moeten inlijmen.  

 Dus draai de punt goed vast (als je de greep op de grond zet en 

de punt omhoog, draai dan met de klok mee om de punt vast te 

zetten!). 

 

Doe deze handeling bij voorkeur in een bankschroef, of anders met 

behulp van twee tangen die je tegengesteld draait. Verwijder voor het 

vastdraaien altijd eerst de tape om de punt. Zet de punt ook altijd vast 

via de onderkant van de 'embase'.  

 

 

- Klemmende punt -  

 

 

Materiaal: 

Schroeverdraaiersetje  Kleine “horloge 

schroeverdraaiers” 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mooihorloge.nl%2Fhorlogemaker-schroevendraaiers.html&ei=stjEVJPlL4rraPemgZAB&psig=AFQjCNEJ_Dl2XJouJ_9PUyxlI0nwaS_H1g&ust=1422273069580451
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Ruimer floret Uhlmann winkel 

 

Flesje alcohol Apotheek  

 

Wattenstaafjes  Drogist  

 

Schuurpapier  Doe het zelf zaak 

 

 

Het komt wel eens voor dat de punt blijft klemmen als je hem indrukt. 

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Kijk eerst of de embase of het 

puntje niet smerig is (reinig hem). Vervang het veertje. Helpt dat niet, 

schuur de embase dan lichtjes uit met schuurpapier. Mocht dit alles 

niet baten, vervang dan de 'point-a-tete' (topje van de punt).  

Klemt je punt dan nog, koop dan een kleine ronde vijl en vijl voorzichtig 

de embase met een ronddraaiende beweging uit. Hiervoor zijn ook 

zogenaamde ruimertjes te koop in de schermshop (reinig hem na 

schuren of vijlen altijd met een wattenstaafje met alcohol) Klemt de 

punt dan nog, dan zul je de punt moeten vervangen (in ieder geval de 

embase, maar liever de gehele punt!) Wil je de embase vervangen, dan 

kan dat alleen als je de draad ook opnieuw inlijmt (of beter gezegd een 

nieuwe draad inlijmt! Lijm namelijk nooit een reeds gebruikte draad in!  

 

 

http://static.openapotheek.nl/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/7/9/798389/tendo-alcohol-70-ketonaat-120ml-openapotheek.nl.jpg
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- Onderhoudstips Point-a-tete -  

 

 

Materiaal: 

Schroeverdraaiersetje  Kleine “horloge 

schroeverdraaiers” 

 

Schuurpapier  Doe het zelf zaak 

 

 

Let goed op de kwaliteit van je point-a-tete. Een geoxideerde of 

beschadigde tussen- of onderring kunnen leiden tot gebrekkig contact. 

Evenals 'roestige' schroefjes, gooi deze weg en vervang ze! En vervang 

ook altijd roestige veertjes.  

Schuur de eventuele oxidatie weg met een schuurpapiertje. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mooihorloge.nl%2Fhorlogemaker-schroevendraaiers.html&ei=stjEVJPlL4rraPemgZAB&psig=AFQjCNEJ_Dl2XJouJ_9PUyxlI0nwaS_H1g&ust=1422273069580451


 Lancelot Schermclub Arnhem 

15 

HOOFDSTUK 2 
 

 

HET REPAREREN VAN EEN FLORET 

 

 

Inleiding 

 

Wees zeker, voordat je aan een daadwerkelijke reparatie begint, dat je 

wapen echt defect is, en je probleem niet door middel van de in 

hoofdstuk 1 genoemde onderhoudstips te verhelpen valt.  

 

Weet je zeker dat het probleem bij je wapen ligt en niet aan je 'fil de 

corps' (draad door de mouw)?  

Oké, dan wordt het dus een wapenreparatie! Een nieuwe draad inlijmen. 

  

 

- Wapen voorbereiden voor reparatie- 

 

Materiaal: 

Imbussleutel maat 6 Uhlmann winkel 

Doe het zelf zaak 

 

Schroeverdraaiersetje  Kleine “horloge 

schroeverdraaiers” 

 

Steeksleuteltje maat 5  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mooihorloge.nl%2Fhorlogemaker-schroevendraaiers.html&ei=stjEVJPlL4rraPemgZAB&psig=AFQjCNEJ_Dl2XJouJ_9PUyxlI0nwaS_H1g&ust=1422273069580451
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Eerst maken we het wapen klaar voor reparatie. Schroef het wapen los 

(de imbusmoer) en haal het uit elkaar. Doe de onderdelen in een bakje, 

zodat je deze (vaak kleine onderdelen) niet kwijtraakt!  

Draai de schroefjes van het puntje los (Tip: plak deze tegen een stukje 

tape, samen met het veertje!) en draai daarna de embase los. En trek 

daarna (voorzichtig) de draad vanaf de onderkant uit de kling.  

 

 

- Reinigen van de kling- 

 

Materiaal: 

Thinner of terpetine  

 

Aardappelschilmesje   

 

 

Als het goed is heb je nu de 'kale' kling over. Deze kun je lichtjes 

overgieten met thinner (lijmoplosmiddel) Pas op, laat het niet in je ogen 

komen (ook niet door in je ogen te wrijven met je handen na gebruik) en 

zorg dat je het niet binnenkrijgt. (Eten of drinken in het 

wapenreparatiehok moet je daarom ook nooit doen. Je handen zitten 

onder de chemicaliën (lijm, thinner) en metaaldeeltjes, die je al gauw 

via een boterham in je mond kunt binnenkrijgen). 

 

Schraap vervolgens met een (aardappel-)mesje de geul in de kling 

grondig schoon. Er mogen geen lijmresten achterblijven! Verwijder 

tevens de tape-resten aan de bovenkant van de kling. Als de kling echt 

helemaal schoon is, ben je klaar om de draad in te gaan leggen. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.karwei.nl%2Fassortiment%2Fkarwei-thinner-1-l%2Fp%2FB370483&ei=VdbEVIjaIdLhasDogugD&psig=AFQjCNEwmw3pCINLH_FAXuC9LjZ5PAPx5Q&ust=1422272395333212
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- Inleggen van de draad- 

 

Materiaal: 

Paperclip  

 

Floret draad Uhlmann winkel  

 

Tube lijm Bostik (Uhlmann shop) 

Bisonkit of Bisontix (doe 

het zelf zaal) 

 

Steeksleuteltje maat 5  

 

Schroeverdraaiersetje  Kleine “horloge 

schroeverdraaiers” 

 

 

 Pak nu de embase (ondereind van je punt), en duw met behulp van 

een paperclip, het 'resterende hoedje' van de vorige draad uit de 

embase. Je moet nu met je oog geheel door de embase heen 

kunnen kijken.  

 Pak je nieuwe draadje, wikkel deze zonder 'kronkels' af, en strijk 

de draad (voorzichtig glad).  

 Duw de draad door de brede kant van de embase, met de kant 

zonder hoedje. Trek de draad een klein beetje door zodat hij net 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paperclip-01_(xndr).jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mooihorloge.nl%2Fhorlogemaker-schroevendraaiers.html&ei=stjEVJPlL4rraPemgZAB&psig=AFQjCNEJ_Dl2XJouJ_9PUyxlI0nwaS_H1g&ust=1422273069580451
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uit de andere kant komt(als hij klem komt kan je het nog eens 

proberen omdat je genoeg draad over hebt)  

 Doe een druppel lijm op de bovenkant van de kling (dan blijft de 

punt straks goed zitten), en draai de punt voorzichtig op de kling. 

Zorg dat de draad al in de gleuf ligt, en dat deze tijdens het 

vastdraaien niet bekneld komt te zitten tussen het schroefdraad 

van de punt en kling. (anders beschadig je de isolatie van de 

draad).  

 
 Is de punt goed vastgedraaid, dan trekken we de draad door, 

totdat het 'hoedje' geheel verdwenen is in de punt, en de draad 

niet verder 'meegeeft'. Druk nu met een kleine schroevendraaier 

in de embase om te kijken of het 'hoedje' zich geheel op de 

bodem van de embase bevindt. Gaat het hoedje nog naar beneden, 

vergeet dan niet om de draad ook nog een stukje mee te trekken. 

Nu kunnen we de draad gaan inlijmen. 
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- Inlijmen van de draad- 

 

Materiaal: 

Tube lijm Bostik (Uhlmann shop) 

Bisonkit of Bisontix (doe 

het zelf zaal) 

 

Schroeverdraaiersetje  Kleine “horloge 

schroeverdraaiers” 

 

Isoleerdraad/- huls. 

Zgn. spaghetti  

Uhlmann winkel 

 

Rol tape. Katoen-/ 

kevlar tape 

Uhlmann winkel 

Doe het zelf zaak 

 

 

Over het inlijmen van een draad gaan heel wat verhalen de ronde. Over 

hoe je 'm inlijmt, welke lijm je gebruikt, hoe je de lijm aanbrengt (lijm 

je alleen de draad of ook de kling), de hoeveelheid te gebruiken lijm, 

zet je het wapen 'recht' of 'krom' weg, de drogingstijd, etc, etc. 

 

Kortom er is geen 'beste' manier om een wapen in te lijmen! Ga met 10 

verschillende schermers praten; de een doet het net iets anders dan de 

ander, of heeft in de praktijk ontdekt wat zijn favoriete voorkeur is 

van het inlijmen van een wapen.  

 

Vandaar dat ik jullie 'in bescheidenheid' bijbreng wat mijn voorkeur is 

van het lijmen van een wapen, en slechts kan stellen dat ik in de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mooihorloge.nl%2Fhorlogemaker-schroevendraaiers.html&ei=stjEVJPlL4rraPemgZAB&psig=AFQjCNEJ_Dl2XJouJ_9PUyxlI0nwaS_H1g&ust=1422273069580451
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afgelopen jaren bij de vereniging ontelbare wapens 'onderhanden heb 

genomen'. Of dat een garantie is, moeten jullie zelf maar uitmaken....  

 

Ik ben benieuwd naar jullie eigen manier van inlijmen, want die zul je na 

verloop van tijd zeker ontwikkelen! 

 

Toch zijn er duidelijk een aantal grote lijnen te ontdekken in de wijze 

van inlijmen, die bijna iedereen wel onderschrijft!  

 gebruik een elastische lijm. Een niet elastische lijm (zoals 

sommige sneldrogende component-lijmsoorten) leiden bij een te 

sterke buiging van het wapen geregeld tot het breken van de 

draad. 

 Gebruik niet te veel en niet te weinig lijm. Te weinig lijm, dan 

blijft de draad niet zitten. Te veel lijm, zorgt over het algemeen 

voor een slechte hechting van de draad aan de kling. De draad 

blijft 'zwemmen' op de lijm en heeft steeds de neiging uit de 

kling te komen tijdens het inlijmen. Het resultaat is een lelijk 

'golvende' draad die ook eerder zal breken. 

 

Ik zal twee methodes bespreken die vaak toegepast worden. 
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Methode 1 

 

 Zet je kling horizontaal vast in de bankschroef. De draad hangt 

nog los. Doe voorzichtig een dunne laag lijm in de kling laten lopen.  

 Daarna doe je een tape om de angel en hou je een stukje tape 

gereed.  

 
 Om de draad doe je wat van de “spaghetti”. 

 Nu trek je de draad een beetje strak naar de angel. Sommigen 

buigen de kling zelfs een beetje omhoog. 

 Draai de draad om de angel bij de tape en plak de draad vast met 

je andere tape. 

 
 Laat de kling nu hangen en zorg dat de draad in de gleuf valt. 
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Methode 2 

 

 Het lijmen van de draad. Gooi hier geen lijm in de gleuf. Inlijmen 

doe je hier in kleine etappes, beginnende bij de punt en eindigend 

bij de angel. Inlijmen in etappes is noodzakelijk, omdat je anders 

droge lijmresten krijgt op de draadstukken die je nog niet 

ingelijmd hebt. Deze 'lijmpropjes' maken het onmogelijk de draad 

gelijkmatig in te lijmen. 

 Nadat je wat lijm gesmeerd hebt op de draad, druk je hem, na 

een 15 seconden drogen, in de kling. Voorzichtig druk je de draad 

met je duimnagel of een schroevendraaier (pas wel op: de scherpe 

schroevendraaier kan de draad beschadigen) in de gleuf van de 

kling. Maak nu met je duim\schroevendraaier een 'strijkende 

beweging over de draad, van punt richting angel, om de draad 

gelijkmatig en strak in de kling te lijmen. Deze handeling doe je in 

ongeveer 5 fasen totdat de draad is ingelijmd. Zorg dat je geen 

lijmresten aan het uitstekende draad laat zitten. Anders krijg je 

straks het isolatiehulsje niet meer over de draad geschoven.  
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- Drogen van de draad in het wapen- 

 

 

De meesten zijn het erover eens. Het wapen moet 'gebogen' drogen. 

Als je het wapen 'recht' laat drogen, dan loop je het risico dat de 

draad sneller breekt bij gebruik van je wapen. 

 

Nu kun je de kling gebogen gaan vastzetten. Buig het wapen met de 

boog naar beneden, met de gleuf aan de bovenkant en zet hem gebogen 

weg (zodat de draad weer in de kling komt te liggen, onder spanning). 

Het wapen niet te zwaar buigen, het kan breken (of de draad!!)  

 
 

Wil je dit ergens doen waar je mobiel bent dan kan je het met een 

touwtje doen. 

Door een stukje touw te bevestigen aan de onderkant van de greep en 

dit te spannen via de punt, kun je het wapen gebogen vastzetten. Let 

erop, dat het touw de spanning aankan, en tijdens het vastzetten niet 

losschiet, waardoor het wapen terugzwiept. Dit kan in je gezicht of 

ogen terecht komen, dus wees voorzichtig! Laat het wapen geruime tijd 

drogen, minimaal 12 en optimaal 24 uur! Droog nooit kunstmatig!! 
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- Na het drogen van de draad in het wapen- 

 

 

Na het drogen haal je de spanning voorzichtig van het wapen. Laat het 

wapen niet terugzwiepen!  

Kijk goed, nu de kling weer recht is, of de draad in de kling is blijven 

zitten. Zo niet, zie: 'Onderhouden van de draad in de kling' 
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HOOFDSTUK 3 
 

HET IN ELKAAR ZETTEN VAN EEN FLORET 

 

 

- Aanbrengen isolatiehulsje over de draad - 

 

Bij het in elkaar zetten van het wapen, begin je door de pas ingelijmde 

draad rond de 'angel' los te wikkelen. Wrijf het tussen duim en 

wijsvinger goed recht.  

 

- Puntje in elkaar zetten - 

 

materiaal: 

Floret veertjes Uhlmann winkel (zakje van 

10 stuks) 

 

Floret schroefjes  Uhlmann winkel (zakje van 

10 stuks) 

 

Schroeverdraaiersetje  Kleine “horloge 

schroeverdraaiers” 

 

 

 Vóór je de punt in elkaar zet, reinig je de 'embase' (er kan 

immers een lijmpropje ingekomen zijn). Nu zet je een schoon 

veertje in.  

 Je zet nu de point-a-tete in de embase en houdt deze ingedrukt. 

 Draai nu de twee kleine schroefjes in de punt.(Voor je de 

schroefjes in de punt draait, magnetiseer eerst je 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mooihorloge.nl%2Fhorlogemaker-schroevendraaiers.html&ei=stjEVJPlL4rraPemgZAB&psig=AFQjCNEJ_Dl2XJouJ_9PUyxlI0nwaS_H1g&ust=1422273069580451
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schroevendraaier of doe een druppeltje lijm op de schroeven-

draaier, dit spaart je schroefjes!).  

 

Een andere tip is om je puntje boven een bakje te houden wanneer je je 

schroefjes erin draait. 

 

- Opzetten van de kom/interieurstekker/greep - 

 

Materiaal: 

Imbussleutel maat 6 Uhlmann winkel 

Doe het zelf zaak 

 

 

 Als je de kom om de angel schuift, leg dan eerst de draad door de 

uitsparing. Let op de uitsparing, anders knel je de draad af bij het 

opzetten van de kom.  

 Nu schuif je de interieurstekker over de angel. Maar voor je dat 

doet, leg eerst de draad door het oog van deze stekker. (Knel 

namelijk de draad nooit tussen de kom en de interieurstekker) 

 Schuif nu het viltje over de achterkant van de greep (zodat 't 

viltje los om de greep zit. (klem 't viltje 

namelijk nooit tussen de greep en de 

kom, dan gaat je wapen voortdurend 

loszitten. Dit kan schade opleveren aan 

je draadje.) 

 Zet nu de greep op de angel. Let op dat 

het draadje in de uitsparing van je greep 

valt, anders knel je 'm af. Zit er geen 

uitsparing in de greep, dan zul je er een 

in moeten vijlen of zagen! 

 Plaats nu een anti-terugdraairingetje 

over de angel en bevestig de imbusmoer. 
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- bevestigen draadje aan interieurstekker - 

 

Materiaal: 

Schuurpapier  Doe het zelf zaak 

 

Aansteker  

 

Steeksleuteltje maat 8 Uhlmann winkel of doe het 

zelf zaak 

 

Schroeverdraaiersetje  Kleine “horloge 

schroeverdraaiers” 

 

 

 Brand een klein stukje isolatie af van de draad (net na de 

spaghetti). 

 Vijl het gebrande stukje een beetje of gebruik wat schuurpapier. 

 Draai het tussen de isolatie van de schroef van de stekker vast. 

Gebruik hiervoor een sleutel 8 en een schroevendraaier groot.  

 Als het goed is steekt er nu nog een stukje draad uit de stekker 

dat over is. Breek dat vlakbij de stekker af. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mooihorloge.nl%2Fhorlogemaker-schroevendraaiers.html&ei=stjEVJPlL4rraPemgZAB&psig=AFQjCNEJ_Dl2XJouJ_9PUyxlI0nwaS_H1g&ust=1422273069580451
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- Isoleren van de punt/bovenzijde kling - 

 

Materiaal: 

Rol tape. Katoen-/ 

kevlar tape 

Uhlmann winkel 

Doe het zelf zaak 

 

 

 

Voordat je je wapen de punt en de bovenzijde van je wapen gaat 

isoleren is het raadzaam om eerst je wapen te testen (hoofdstuk 4) 

 

Tot slot zul je de punt en het bovendeel van de kling moeten isoleren. 

Dit doe je altijd met sterke katoentape of kevlartape. 

 

 Begin met de bovenzijde van de kling te isoleren. Knip een strook 

van 10 centimeter tape af en wikkel deze strak om de kling, maar 

deels overlappend om de embase (net over de schroefjes!).  

 Knip nu een strookje van ongeveer 3 centimeter van de tape af en 

wikkel dit om de embase, zodat nu de gehele embase is 

ingewikkeld. 

 

Belangrijk: Voor zowel het intapen van kling en embase geldt dat het 

intapen niet meer als anderhalf maal de kling/embase mag worden 

ingetaped.  

De tape op de embase, mag het indrukken van de point-a-tete 

natuurlijk niet belemmeren. Let daar goed op! Zo blijf je natuurlijk 

wel lekker lang 

“plakken” op de club! 
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HOOFDSTUK 4 

 

TESTEN VAN EEN FLORET 

 

 

Wil je de draad testen of je wapen testen, zal je moeten beschikken 

over een testkastje. Deze kun je in de schermwinkel of doe het zelf 

zaak kopen of zelf maken (bijlage 2). 

 

Testkastje Uhlmann winkel 

Je kan ook een klein 

meterkastje (ohm 

metertje) kopen bij doe 

het zelf zaak 

 

 

 

Met een testkastje schermen: 

Steek de fill du corps in het testkastje. Het lampje moet aangaan. Als 

je de punt indrukt moet het lampje uitgaan. 

 

Met een ohm metertje: 

Bevestig je wapen op je testkastje (door deze op je komstekker aan te 

sluiten). Verwijder de schroefjes uit de embase. Haal de 'point-a-tete 

uit de embase. Verwijder het veertje. Steek nu een kleine 

schroevendraaier in de 'embase'. Gaat de lamp op je testkastje 

branden, dan is de draad in orde.  
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-Storingen- 

 

Brandt de lamp niet, dan kan het volgende mankeren:  

 

 Misschien zit de draad niet goed in de komstekker? Heb je de 

draad wel schoongebrand ? Zo niet dan zit de draad geïsoleerd  

bevestigd aan de komstekker. Het maakt dus geen contact.  

 Heb je met het in elkaar zetten van het wapen de draad 

afgekneld bij de greep, zodat de draad onder of achter de kom, 

onder je viltje is gebroken ? Schroef het wapen los, verwijder 

het isolatiehulsje en kijk! Is de draad gebroken, dan kun je hem 

soms nog solderen. Isoleer daarna de draad weer en zet het 

wapen in elkaar. 

 De draad kan tijdens het inlijmen gebroken zijn in de kling of in 

het puntje. Helaas, je zult een nieuwe draad moeten inlijmen.  

 

 

 

 

 

 

Brandt de lamp continu, dan kan het volgende mankeren: 

 

 De point-a-tete of veertje zijn niet in orde. Vervang deze. 

 Er is kortsluiting in de kom of interieurstekker. Zijn er gedeelten 

van de draad in de kom ongeïsoleerd ?  

 De draad in de kling kan kortsluiting maken. Heb je bij het 

inleggen van de draad de isolatie beschadigd ? (is dat het geval, 

dan zul je een nieuwe draad moeten inlijmen). 

 

 

 

 

 

 

JA, OF JE 

FLORET IS 

GEWOON 

PREHISTOR

ISCH !!!!! 

Yep, ik had al 

zo’n “Donker” 

vermoeden !! 
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Bijlage 1 

 

Totaallijst voor onderhoud, reparatie en testen schermmateriaal 

 

Voor het goed repareren en onderhouden van wapens heb je een aantal 

zaken nodig. Deze zijn: 

 

Imbussleutel maat 6 Uhlmann winkel 

Doe het zelf zaak 

 

Tube lijm Bostik (Uhlmann shop) 

Bisonkit of Bisontix (doe 

het zelf zaal) 

 

Steeksleuteltje maat 5 Uhlmann winkel of doe het 

zelf zaak 

 

Steeksleuteltje maat 8 Uhlmann winkel of doe het 

zelf zaak 

 

Isoleerdraad/- huls. 

Zgn. spaghetti  

Uhlmann winkel 
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Rol tape. Katoen-/ 

kevlar tape 

Uhlmann winkel 

Doe het zelf zaak 

 

 

Floret draad Uhlmann winkel  

 

Floret schroefjes  Uhlmann winkel (zakje van 

10 stuks) 

 

Floret veertjes Uhlmann winkel (zakje van 

10 stuks) 

 

Testkastje Uhlmann winkel 

Je kan ook een klein 

meterkastje (ohm 

metertje) kopen bij doe 

het zelf zaak 

 

 

Testgewicht  Uhlmann winkel  

Ruimer floret Uhlmann winkel 

 

Thinner of terpetine  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.karwei.nl%2Fassortiment%2Fkarwei-thinner-1-l%2Fp%2FB370483&ei=VdbEVIjaIdLhasDogugD&psig=AFQjCNEwmw3pCINLH_FAXuC9LjZ5PAPx5Q&ust=1422272395333212
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Schroeverdraaiersetje  Kleine “horloge 

schroeverdraaiers” 

 

Flesje alcohol Apotheek  

 

Wattenstaafjes  Drogist  

 

Spuitbusje ontvetter Bijvoorbeeld reiniger 

computerprintplaten 

 

Schuurpapier  Doe het zelf zaak 

 

Aansteker  

 

Dun touw (stevig)  

 

Aardappelschilmesje   

 

Paperclip  

 

 

Zo dat is zo een beetje de lijst. Idee: Vraag deze spullen voor je 

verjaardag als je ze zelf niet kunt kopen!  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mooihorloge.nl%2Fhorlogemaker-schroevendraaiers.html&ei=stjEVJPlL4rraPemgZAB&psig=AFQjCNEJ_Dl2XJouJ_9PUyxlI0nwaS_H1g&ust=1422273069580451
http://static.openapotheek.nl/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/7/9/798389/tendo-alcohol-70-ketonaat-120ml-openapotheek.nl.jpg
http://www.bamba.nl/catalog/images/kies%20touw%20bruin
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paperclip-01_(xndr).jpg
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Om de lijst te besluiten; haal bij bijvoorbeeld de HEMA zo'n handig 

opbergkoffertje van kunststof om je spullen in op te bergen. Je hoeft 

niet overal naar je spullen te zoeken, en beter, je raakt ze niet kwijt! 

En zo'n koffertje is niet duur! 
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Bijlage 2 

 
DOE HET ZELF: TESTKASTJES EN DRAADJES 

 

 

Tot slot vind je in de bijlage een schema voor testkastjes. Tevens vind 

je een korte beschrijving voor degene. die zelf een draadje wil maken. 

Lekker goedkoop (circa 2 eurocent!), maar vooral in het begin lastig! 

 

- Het maken van je eigen testkastje - 
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- Zelf een draadje maken - 

 

Benodigdheden: - soldeerbout 

- soldeer 

- soldeervet 

- rol koperdraad (geïsoleerd met lak 2 a 3 mm dik) 

- speld 

- 'hoedjes' (ijzer binnenwerk en plastic hulsje) 

van eens 'gekochte' draadjes. 

 

Je kunt dus alleen zelf een draadje maken als je beschikt over die 

'hoedjes.'  

 

Je maakt een draadje in de volgende stappen: 

 Meet een stuk koperdraad af langer dan de klinglengte (i.v.m. 

bevestiging in de interieurstekker) 

 Peuter m.b.v. een speld via de onderkant (zit gaatje) het 

ijzeren contactje uit het plastic omhulsel. 

 zet het ijzeren elementje in de bankschroef (of in een tang 

met elastiek om de handgreep, dan blijft het contact goed 

klemmen) 

 Smeer een heel klein stukje van de draad in met soldeervet  

 Maak de brede kant van het contactje warm met de 

soldeerbout, voeg eventueel een weinig soldeer toe (niet te 

veel, anders krijg je 't contactje niet meer in het hulsje! 

 Duw het draadje in het gaatje wanneer het soldeer door de 

warmte is gesmolten. 

 Verwijder soldeerresten laat het contactje koud worden 

 Trek zachtjes aan de draad. Blijft hij vastzitten ? 

 steekt aan de smalle kant van het contactje draad uit? 

Verwijder dit. 

 Trek nu de draad door het plastic hulsje, laat het contactje in 

het hulsje zakken en duw het aan met een schroevendraaiertje 

 Klaar is het draadje van circa 2 eurocent!  
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Bijlage 3 

 
DE WERKING VAN DE PUNT EN DE FIL DE CORPS  

 

 
Het principe van de werking van een elektrisch puntje is gebaseerd op 

zowel een 'breek' als een 'maak' contactschakeling. In 'rusttoestand' 

maakt het puntje voortdurend contact! Anders zou de lamp ongeldig 

overgaan! 

 

Bij verbreking van het contact wordt direct een nieuw contact tot 

stand gebracht tussen de onderring en de contactpunt van de draad 

mits deze in contact komt met het elektrische vest (of krokodil van fil 

de corps). Dan gaat de lamp van de meldkast geldig over. Is er geen 

contact met een elektrisch vest, of krokodilstekker van fil de corps 
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dan word er alleen contact verbroken, maar geen nieuw contact 

gemaakt! Dan zal de witte (ongeldige lamp) gaan branden. 


