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schaaktoernooi 2019

Toernooi van Meesterzetten in het Jaar van Body & Brains

Doe je
mee?

Schaken
doe je zo!

Het Jaar van Body & Brains maakt de meesterlijke stap naar het schaken. Of
eigenlijk is ‘ie heel logisch. Want als iets een uitzonderlijk positief effect heeft op
het brein, is het schaken. Wat ook goed is voor je brein is een gezonde body, een
lichaam dat veel beweging krijgt. Bewegen zorgt er namelijk voor dat je geheugen
verbetert en je jezelf beter kunt concentreren. Dat komt goed van pas tijdens het
schaakspel en geldt zowel voor kinderen, als voor volwassenen.

Wij wensen
je veel
schaakplez
ier!
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Spelregels
Wil je leren schaken? Dan zit je hier goed! In dit boekje vind je alle spelregels. Laten we meteen beginnen!
Schaken is een bordspel dat je met twee spelers speelt. Elke speler heeft een leger. Dat leger bestaat uit
16 stukken. Elke beurt doe je een zet. Als je slimme zetten doet, kan je je tegenstander uitschakelen. Het
doel van het spel is dat je de koning van de tegenstander schaakmat zet. Wat dat precies is, lees je later.
Laten we eerst naar het bord en de stukken kijken.

Het schaakbord en de opstelling

Een schaakbord is onmisbaar als je een potje wilt
schaken. Dit is ‘m. Zorg ervoor dat het veld linksonder
een zwart (blauw in deze folder) veld is.
Een schaakbord heeft 64 velden. En al die velden
hebben een voornaam en een achternaam. Kijk maar
eens naar de cijfers en de letters die om het schaakbord
staan. Het veld linksonder heet a1 en het veld rechtsboven heet h8. De vier velden in het midden van het
bord heten het centrum. Dit is een heel belangrijk deel
van het veld. Hier wordt flink gestreden!
De verticale baan, met de letters, heet een lijn. In het
schaken heet een horizontale lijn een rij. Dit zijn de rijen
met cijfers. Een schuine lijn noemen we een diagonaal.
Zo. Nu weet je hoe het schaakbord eruitziet. Het is tijd
om naar de stukken te kijken.
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Onthou
ze goed!

De schaakstukken

KONING

DE DAME
(KONINGIN)

LOPER

PAARD

TOREN

PION

De koning
De koning mag één veld in alle richtingen lopen en
slaan. Kijk maar op het plaatje hiernaast. Er is iets
bijzonders aan de hand met de koning. De koning mag
nooit aangevallen staan. Aangevallen staan betekent
dat jouw tegenstander de volgende beurt jouw koning
kan slaan. Dus is er een stuk dat jouw koning kan slaan
na jouw beurt? Dan kun je drie dingen doen.
1. Je loopt met de koning weg.
2. Je zet een stuk tussen je koning en de aanvaller.
3. Je slaat het aanvallende stuk.
Staat je koning aangevallen en kan je niet vluchten? Dan
sta je schaakmat. Je hebt het spel verloren. De koning is
kwetsbaar en belangrijk. Bescherm hem dus goed!

De koning
mag 1 veld in
en
alle richting
n
lopen en slaa
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De dame
De dame mag meerdere velden in alle richtingen lopen
en slaan. De dame is een erg sterk stuk. Maar… je hebt
er maar één. Wees dus altijd zuinig op haar! Handig
om te weten: sommige mensen noemen de dame de
koningin.

De dame ma
g
meerdere veld
e
in alle richti n
ngen
lopen en slaa
n.

De toren
De toren mag meerdere velden vooruit, achteruit, links
of rechts lopen of slaan. De toren beweegt alleen over
recht, niet schuin. Het is een sterk stuk. Net iets sterker
dan de loper en het paard. Over die twee stukken lees
je hierna meer.

De toren n
allee
beweegt
recht
6
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De loper
De loper mag meerdere velden schuin bewegen en
slaan. Hij loopt dus over diagonalen. Begint je loper
op een zwart veld? Dan zal hij altijd op een zwart veld
blijven. Dat geldt ook voor een loper die op een wit
veld begint.

mag
De loper lden
e ve
meerder
ewegen
schuin b n
en slaa

Het paard
Het paard is een bijzonder stuk. Hij loopt niet maar hij
maakt een sprong. Daarbij kan hij over andere stukken
heen springen. Een paard springt altijd één veld recht
en één veld schuin.

Het
paard
ma
bijzond akt
er
sprong e
en
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Pionnen lopen
recht en slaa
n
schuin

De pion
Pionnen kunnen alleen één stap vooruitlopen. Beweeg
je de pion voor de eerste keer? Dan mag je met hem
twee stappen lopen. Wil je slaan met een pion? Dan
kan je alleen schuin vooruit slaan. Pionnen kunnen dus
alleen het veld links of rechts schuin voor hen slaan.

En nu kunnen
we beginnen!
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Nog een keertje de beginstelling
Op het plaatje hieronder zie je hoe je je stukken neer
moet zetten. Je begint een spel altijd op deze manier.
Weet je nog hoe je het bord moet neerzetten? Zorg
ervoor dat het veld linksonder zwart is. De stukken van
het zwarte leger staan precies tegenover de stukken
van het witte leger. Let nog even goed op de plek van

KONING

DE DAME
(KONINGIN)

de dame. De dame kiest haar eigen kleur. De witte
dame begint altijd op een wit veld. De zwarte dame
begint altijd op een zwart veld. Je kan ook onthouden
dat de dame op de d-lijn begint.

PAARD

TOREN

PION
LOPER
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Aanvallen en verdedigen
Schaken is een spel van aanvallen en verdedigen. Kijk
eens naar het plaatje hieronder. Links zie je dat de loper
het paard aanvalt. De loper kan het paard ‘slaan’. Hij
maakt een beweging richting het paard en gaat op zijn
plek staan. Het paard moet dan het bord verlaten.

Op het plaatje hieronder zie je dat de tegenstander
zijn paard verdedigt. Hij zet zijn pion schuin achter het
paard. Slaat de witte loper het zwarte paard? Dan slaat
de pion de loper terug. Beide spelers zijn een stuk kwijt.

Schaak en schaakmat
Schaak

Schaak is een belangrijk onderdeel van het spel. Het heeft
alles met de koning te maken. Je weet ondertussen wat
aanvallen is. Het heet schaak als de koning aangevallen
staat. In het plaatje hiernaast staat de koning schaak door
de toren. Valt een stuk van je tegenstander je koning aan?
10
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Dan zijn er drie mogelijkheden.
1. Je verplaatst je koning.
2. Je slaat het aanvallende stuk.
3. Je zet een ander stuk tussen je koning en het
aanvallende stuk.

Schaakmat

Je staat schaakmat als je koning schaak staat en niet
meer kan vluchten. Of als je niet meer kunt voorkomen
dat hij schaak blijft staan. Als je schaakmat staat, heb je
verloren. Zorg er dus voor dat je niet schaakmat komt

te staan. Probeer juist je tegenstander schaakmat te
zetten. Zo win je het spel. Hiernaast zie je de koning
schaakmat staan. Waar hij ook heen vlucht, de dame
kan hem altijd slaan. En als hij de dame slaat, zal het
paard hem daarna terugslaan.

Schaak
Schaakmat

Gouden regels schaakopening
Het doel van de schaakopening is om je stukken actief
te maken in de strijd. Daarbij is het belangrijk om invloed en controle te hebben over het centrum van het
schaakbord. Het centrum zijn de vier middelste vakjes
van het schaakbord.
Het begin van een schaakspel kan best lastig zijn.
Daarom lees je hier drie handige tips. Het is slim om
deze toe te passen in je spel!
1. Plaats een pion in het centrum. Hiermee vecht je

voor de controle van het centrum, de plek waar de
stukken strijden.
2. Ontwikkel je stukken. Door je stukken (met name de
paarden en lopers) van de achterste lijn te halen worden ze actiever en helpen ze ook in de strijd om het
centrum. Zorg er dus voor dat je eerst al je lopers en
paarden ontwikkelt. Daarna pas de torens en dame.
3. Breng je koning in veiligheid door (snel) te rokeren.
Als het centrum wordt geopend door de ruil van
SWKGroep - Schaken doe je zo
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pionnen staat de koning niet veilig in de centrale
lijnen. Met een korte rokade of lange rokade breng je
de koning in veiligheid en staan de pionnen voor de
koning meteen gedekt. Heel vaak is de korte rokade
het beste. Hiervan staat de uitleg bij de vier bijzondere
regels.

Met deze
regels maak
jij snel jouw
meesterzet!

Vier bijzondere regels voor later
Zo. Je kent nu alle regels van het schaakspel. Maar
naast deze gewone spelregels zijn er nog vier bijzondere
spelregels. Ze zijn best lastig om te leren. Maar wel erg
belangrijk en nuttig voor als je nóg beter wilt kunnen
schaken.

Dame – 9 punten
Toren – 5 punten
Paard – 3 punten
Loper – 3 punten
Pion – 1 punt

1. Gelijke ruil, goede ruil, slechte ruil

Waarschijnlijk mis je een heel belangrijk stuk in dit rijtje,
de koning. De koning wordt nooit geruild of geslagen.
Als de koning aangevallen wordt, staat hij schaak.
Op bladzijde 5 lees je wat je dan moet doen. Staat de
koning schaakmat? Dan is het spel afgelopen.
Ruilen is dus dat jij een stuk van de tegenstander slaat
en hij slaat jou meteen terug. Je bent dan beide een
stuk kwijt. Maar wat is nou een goede of slechte ruil?

Voordat we uitleggen wat een goede of een slechte
ruil is, moeten we iets vertellen over de waarden van
schaakstukken. Elk schaakstuk heeft een waarde. Een
stuk is waardevoller als het meer velden kan bereiken.
Weet jij welk stuk het meeste waard is? Juist. De dame.
Je kunt de waarde van de schaakstukken onthouden
door deze puntentelling:
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•
•

•

Er is sprake van een gelijke ruil als jullie beide een
stuk verliezen dat evenveel waard is. Jij verliest bijvoorbeeld een paard en je tegenstander een loper.
Er is sprake van een goede ruil als jij een stuk
verliest dat minder waard is dan het stuk dat je
tegenstander verliest. Dat gebeurt als jij met je
loper de dame van de tegenstander slaat en
vervolgens slaat je tegenstander jouw loper.
Er is sprake van een slechte ruil als jij een stuk
verliest dat meer waard is dan het stuk dat je
tegenstander verliest. Stel je maar eens voor. Jij
slaat met jouw toren een pion. Daarna slaat jouw
tegenstander jouw toren. Probeer dit soort zetten
te voorkomen!

2. Rokade

Je koning begint altijd op de e-lijn. Aan het begin van
het spel staan er schaakstukken om hem heen die hem
beschermen. Maar als je al even aan het spelen bent,
staan die stukken misschien op een andere plek. Dan
is de plek van de koning opeens best gevaarlijk. Hij kan
van veel kanten aangevallen worden. Je kunt een rokade
doen om je koning een veiligere plek te geven.
Een rokade is de enige zet waarin twee stukken bewegen.
Het werkt zo: je zet je koning twee velden naar links of
rechts. Daarna plaats je de toren, die in de hoek staat
waar je naartoe loopt, over de koning heen. Verplaats
je de koning naar rechts? Dan schuift de toren twee
velden op. Verplaats je de koning naar links? Dan
schuift de toren drie velden op.
Er zijn zes spelregels waar de rokade aan moet voldoen:
1. De koning mag niet schaak staan.
2. De koning mag niet schaak komen te staan.
3. De koning mag niet over een veld heengaan waarop
hij schaak zou staan.
4. Je mag de koning en de toren nog niet verplaatst
hebben. Ze staan dus nog op hun beginpositie.
5. Tussen de koning en de toren mogen geen andere
stukken staan.
6. Doe je een rokade? Dan verplaats je eerst de koning en
dan pas de toren. Of je pakt de stukken tegelijk vast.

3. Promoveren

Deze zet gaat over de pion. Zoals je weet loopt de pion
alleen maar vooruit en hij slaat schuin vooruit. Dat
betekent dat als de pion helemaal aan de overkant van
het bord is, je niets meer aan hem hebt. Bereik je met
de pion de overkant? Dan mag je hem promoveren. Dat
betekent dat je hem mag inwisselen voor een dame,
toren, loper of paard. Je zet het gekozen stuk op de plek
van de pion.

4. En-passant

Deze zet gaat ook over de pion. Zoals je weet mag je
een pion twee vakken verplaatsen als je hem voor de
eerste keer gebruikt. Stel je voor. Kijk maar eens op dit
plaatje. Deze stelling ontstond nadat eerst e4 en a6
zijn gezet. Toen e5 en d5. De zwarte pion is van d7
twee velden vooruit gegaan, omdat dat mag vanaf de
startopstelling. Hij staat nu naast de witte. Wit mag
nu op de zwarte pion en passant slaan. Let op! Je
tegenstander moet dit direct na jouw zet doen.
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Handige tips!
Schaken is voor veel mensen een ingewikkeld spel. Vooral als je er net mee begint. Maar als je het vaker doet, word
je elk potje beter. En dan wordt het spel automatisch steeds leuker. De handige tips hieronder helpen je een echte
schaakmeester te worden!
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•

Zorg dat al je stukken meedoen. Als al je stukken meedoen in de strijd, kunnen ze goed samenwerken.

•

Verover eerst het centrum van het veld. Houd tijdens het spel steeds het centrum in de gaten. Dit is de plek waar
het spel zich afspeelt.

•

Zorg dat lopers en paarden als eerste naar voren kunnen. De dame en torens komen later wel.

•

Gebruik ook de zijkant van het spelbord. Vanaf de zijkant houd je het centrum onder controle. Hierdoor is het
voor je tegenstander lastig om in het centrum te komen zonder dat jij hem kan slaan.

•

Let goed op de zetten van je tegenstander. Wat gaat de ander doen? Wat is zijn plan? Zijn er manieren waarop je
zijn plan kunt verstoren of kunt laten stoppen?

•

Probeer stukken van de tegenstander vast te zetten. Stukken vastzetten, zorgt ervoor dat je tegenstander ze
minder goed kan gebruiken zonder ze te verliezen.

•

Bescherm altijd je dame met een loper of toren. Het is niet voor niets het meest sterke stuk. Je hebt het meeste
aan een dame als andere stukken haar ondersteunen.

•

Zet je lopers niet vast met je pionnen. Lopers vallen aan over een lange afstand. Maak dus snel ruimte zodat de
loper kan bewegen.

•

Bundel de krachten van je pionnen. Pionnen lijken misschien nutteloos, maar ze heel belangrijk. Ze kunnen
sterkere stukken ondersteunen, het spel onder druk zetten en ze zijn een geweldig schild voor je koning. Houd je
pionnen dicht bij elkaar en laat ze elkaar horizontaal (dus over de breedte van het spelbord) ondersteunen. Maak
bijvoorbeeld een piramide van pionnen, zo staan ze sterk en helpen de pionnen elkaar.
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Schaaktermen op een rijtje
•

Een rij = de horizontale lijn (met de cijfers)

•

Een lijn = de verticale lijn (met de letters)

•

Een diagonaal = een schuine lijn

•

Een veld = een vakje

•

Schaak = de koning staat aangevallen. Je moet weg lopen met de koning om niet te verliezen.

•

Schaakmat = de koning kan niet meer vluchten. Je hebt verloren. Probeer te voorkomen dat je schaakmat staat en
probeer de tegenstander schaakmat te zetten.

•

Rokade = je brengt de kwetsbare koning in veiligheid en je brengt de toren in het spel. Je mag dus twee schaakstukken in één beurt bewegen. Je plaatst de koning twee velden naar links of rechts. Tegelijkertijd beweeg je de
toren over de koning heen en zet ‘m naast de koning. Het is meestal fijner om je koning aan de zijkant te hebben.
Daar kan hij veilig achter pionnen schuilen. Het is handig je torens in het midden het hebben. Daar kunnen ze
meedoen aan de slag in het centrum.

•

Promoveren = wanneer een pion de overkant heeft gehaald kan hij in principe niks meer. Daarom mag de pion
promoveren/veranderen in een stuk naar keuze, wanneer hij de overkant van het bord heeft bereikt. Je mag
kiezen uit een dame, toren, loper of paard.

•

En-passant = in het Frans zoiets als “in de voorbijgang”. In de eerste zet mag een pion twee stappen doen. Als
beide spelers dat doen, komen de pionnen naast elkaar te staan. Je mag dan en-passant slaan. Dat betekent dat je
de pion naast je mag slaan. Normaal mag een pion alleen schuin naar voren slaan.

•

Remise = gelijk spel
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Wist je dat …
			… de oudste schaker 107 jaar oud was?

		
… de jongste schaakgrootmeester 12 jaar was?
			

… niemand precies weet wie de uitvinder van schaken is?

…schaken ongeveer 1500 jaar geleden is ontstaan in Oost-Perzië (nu Noord-India)?
			

… de naam van schaken vroeger Chaturanga was?

… ongeveer 600.000.000 mensen in de wereld kunnen schaken?
… het oudste complete schaakspel was gevonden op het eiland van Lewis in Schotland? Het komt
uit de 12e eeuw en was waarschijnlijk gemaakt in IJsland of Noorwegen.

… je je tegenstander op 8 manieren in 2 beurten schaakmat kunt zetten?
… je je tegenstander op 355 manieren in 3 beurten schaakmat kunt zetten?

			

… remise gelijk spel betekent?

… de langste schaakpartij 24 uur en 30 minuten duurde?
16
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Wist je dat …
… schaken een denksport is? Andere denkspelletjes zijn bijvoorbeeld:
dammen, Sudoku en Scrabble.
				

… je bij schaken eerst moet denken en dan moet doen?

… schaken goed is voor de ontwikkeling van je hersenen? Het is goed voor je concentratievermogen. Door te schaken
blijf je je hersenen uitdagen en ontstaan er nieuwe verbindingen in je hersenen.

… je hersenen zich al ontwikkelden voordat jij geboren werd?
… bij een baby elke minuut 250.000 zenuwcellen (verbindingen) in de hersenen worden aangemaakt? Als de
baby geboren wordt, dan zijn er honderd miljard verbindingen gemaakt.

… je tijdens je pubertijd alleen de verbindingen in je
hersenen overhoudt die je gebruikt?
… je hersenen zich blijven ontwikkelen totdat je 26 bent? Daarom
moet je blijven oefenen om je hersenen uit te dagen.
… de hersenen van een volwassen mens ongeveer 1300 gram wegen? 		
Dat zijn ongeveer 43 mandarijnen.
SWKGroep - Schaken doe je zo

17

Wil je oefenen met schaken?
Dat kan online: tegen elkaar óf tegen je computer. Zoek maar eens met de
woorden ‘schaken’ en ‘online’. Of ga langs bij een schaakclub bij jou in de
buurt. Wel zo gezellig!

Met dank aan:
Sportbedrijf Rotterdam
Rotterdam Sportsupport

www.leukekinderactiviteiten.nl
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Succes!

