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1. Het verhaal van de koning 
 
 

Het schaakspel gaat over een veldslag tussen twee koningen. Het 
schaakbord is het slagveld en de schaakstukken zijn de legers. In de 
eerste versie van het schaakspel werden de koningen geholpen door 
strijdwagens, ridders, olifanten en gewone soldaten. Deze legereenheden 
vochten om hun koning te beschermen en de vijandelijke koning 
gevangen te nemen. 
 

Tegenwoordig zijn er hele andere stukken, maar hun doel is nog steeds 
dat hun koning overwint. Zodra het leger geen koning meer heeft, zullen 
ze zich gewonnen geven. Dat maakt de koning een belangrijk maar ook 
een kwetsbaar stuk. Een tweede reden waarom de koning kwetsbaar is, is 
omdat hij maar één stapje per beurt mag bewegen. Hij mag één stapje 
recht (naar boven, links, rechts en beneden) of één stapje schuin (zowel 
naar voren als naar achteren). Op het bord hieronder zijn alle velden 
gemarkeerd waar de koning in één stap naartoe kan bewegen. 
 

 
 

Een koning kan ook een stuk van de tegenstander slaan op dezelfde 
manier als hij zet. In onderstaande stelling mag de koning dus de zwarte 
pion pakken, want die staat op één veld afstand. Wanneer de koning naar 
dat veld toeloopt, pakt hij de pion van het bord en gaat zelf staan op de 
plek waar de pion eerst stond. 
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Bonus: Waarom beweegt de koning zo? 

Ik krijg vaak de vraag waarom een koning alleen één stapje mag. Meestal 
antwoord ik dat de koning een oude, deftige meneer is - en oude deftige 
heren kunnen niet rennen. De meeste kinderen zijn tevreden met dat 
antwoord, maar ik vind het zelf een slecht argument. Ik heb namelijk ook 
nog nooit een koningin zien rennen en de koningin kan wel snel over het 
schaakbord bewegen. Toch is het logisch dat de koning maar langzaam 
mag bewegen. Het schaakspel zou namelijk niet zo leuk zijn als de koning 
heel snel zou kunnen bewegen. De koning kan dan namelijk bijna niet 
gevangen worden - en dat is het doel van het schaakspel... 
 

Bonus: Filmpjes 

Van al deze hoofdstukken heb ik ook video’s gemaakt. Deze zijn op 
YouTube te bekijken. De video over hoofdstuk 1 vind je op 
www.petersdenksportacademie.nl/schaken/video1.php. Als je het filmpje 
van hoofdstuk 2 wilt bekijken, kun je van de 1 een 2 maken. 

Er is ook een afspeellijst met alle video’s van deze schaakcursus. Deze 
kun je vinden op 
www.petersdenksportacademie.nl/schaken/afspeellijst.php. 
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1. Het kasteel van de koning 
 
 

We gaan een spelletje met de koningen spelen. Zet hiervoor onderstaande 
stelling op het bord. De drie stippen boven de zwarte koning stellen 
samen een heel mooi kasteel voor. Je kunt hier van alles voor gebruiken, 
zoals muntjes, fiches of - voor de echte fanatiekelingen - een met lego 
gebouwd kasteel. 
 

 
 

In dit spel doen de witte en zwarte koningen om de beurt een zet. Daarbij 
mag wit - zoals bij ieder schaakspel - beginnen. De witte koning wil 
proberen om het kasteel van de zwarte koning te veroveren. Dat lukt hem 
als hij met zijn koning ergens in het kasteel komt. De zwarte koning gaat 
hem proberen tegen te houden. De zwarte koning wint namelijk als de 
witte koning nooit meer in het kasteel kan komen.  

Let bij het bewegen van de koningen goed op dat je de koning nooit naast 
(of schuin naast) de andere koning zet. Dan kan jouw koning immers 
geslagen worden - en dat wil je niet! 

 
Tip: Lees niet verder! 

Op de volgende pagina verklap ik hoe een van de koningen dit spel altijd 
kan winnen. Lees dit pas als je het spelletje een paar keer hebt gespeeld. 
Een spelletje is immers veel minder spannend als je precies weet hoe je 
het beste kunt spelen. 
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2. Strategie van de koning 
 
 

Bij ieder spel dat ik speel, verzin ik een strategie. Een strategie is een plan 
van aanpak. Daarbij vraag ik mij af hoe ik moet spelen om het spelletje te 
winnen. Op deze pagina leg ik uit wat mijn strategie is als ik de zwarte 
koning ben in het spel `Het kasteel van de koning'. 

In dit geval begin ik te bedenken hoe ik de koning van de tegenstander 
tegen kan tegenhouden. Dat lukt door mijn koning twee velden voor de 
andere koning te plaatsen, zoals in het diagram hier beneden. 
 

 
 

De witte koning kan nu niet richting het kasteel lopen, omdat hij dan door 
mij geslagen zou worden. Hij moet dus wel een stapje opzij zetten. Dan 
kan ik echter weer tegenover hem gaan staan! 
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Dit werkt overal op het bord. Zolang mijn koning maar precies twee 
vakjes voor de andere koning staat, kan hij niet naar voren - en als hij 
opzij of naar achteren gaat, loop ik gewoon steeds mee. Ik blijf dan steeds 
twee vakjes voor hem staan! 
 

 
 

Dezelfde strategie werkt ook wanneer mijn koning vier velden voor de 
andere koning staat, zoals in het diagram hieronder. Stel namelijk dat zijn 
koning een stap naar voren doet, dan kan ik op twee velden van hem 
gaan staan. Dan kan de andere koning er niet door. Als hij echter niet 
naar voren gaat, dan loop ik gewoon weer naar de plek, zodat ik nog 
steeds vier velden voor hem sta! 
 

 
 

Meer in het algemeen is de strategie om op iedere zet ervoor te zorgen 
dat jouw koning zowel op dezelfde lijn als op hetzelfde kleur veld als de 
andere koning staat. Probeer maar uit dat je met behulp van deze 
strategie de andere koning altijd uit je kasteel houdt. 
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3. Loop van de toren 
 

 
 

Hierboven zie je een toren uit een schaakspel. Zo'n toren kun je altijd 
herkennen aan de vier uitkijkposten boven op de toren. Er zijn vier 
uitkijkposten, omdat de toren in vier richtingen mag bewegen. Hij mag 
naar boven, beneden, links en rechts. De toren mag dus horizontaal of 
verticaal bewegen en in tegenstelling tot de koning mag de toren iedere 
zet zo ver bewegen als hij wil. 
 

 
 

Op een leeg bord kan de toren vanaf ieder veld naar 14 verschillende 
velden bewegen. De toren is dus veel sneller dan de koning. De toren kan 
ook stukken slaan. Dit doet hij - net als de koning - op dezelfde manier als 
dat hij beweegt. De toren eindigt dus op het veld waar het stuk dat hij 
slaat eerst stond. 
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Bij schaken is het niet verplicht om een stuk van de tegenstander te 
pakken. De toren kan in onderstaande stelling dus kiezen of hij de pion wil 
slaan of dat hij wil bewegen naar een van de andere velden waar hij heen 
kan. Let op: de toren kan hierbij niet springen. Niet over de pionnen van 
de tegenstander - en ook niet over zijn eigen pionnen. 
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4. Pionnen slaan 
 
 
Voor we met dit spelletje kunnen beginnen, moeten we de stelling 
hieronder nabouwen. Je ziet naast de twee torens ook heel veel pionnen.  
 

 
 

In dit spelletje mag je alleen met de toren spelen. De pionnen staan er 
dus alleen om geslagen te worden. Het doel van het spel is om alle 
pionnen van de tegenstander te slaan. Je wint ook als je de toren van de 
ander slaat, voordat hij al jouw pionnen heeft geslagen. 
 

De tweede keer dat we het spel spelen, maken we het ietsje moeilijker. 
De torens beginnen dan weer in dezelfde hoeken, maar nu begint wit met 
het plaatsen van 6 witte pionnen. Vervolgens plaats zwart de 6 zwarte 
pionnen op het bord. Je kunt de pionnen nu dus zo neerzetten om het de 
ander zo lastig mogelijk te maken! 
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5. Verdedigen of dekken 
 
 
De stelling hieronder is ontstaan uit het spelletje ‘pionnen slaan’. Het 
lijkt alsof wit hier hopeloos verloren staat. Hij moet nog vijf pionnen 
slaan, terwijl zwart er nog maar twee hoeft te pakken.  
 

 

Wit heeft echter nog een strategie waarmee hij een gelijkspel kan 
behalen. Hij kan namelijk zijn toren op de tweede rij zetten en daarmee 
zijn beide pionnen verdedigen. 

 

Als zwart nu een van de pionnen gaat slaan, wordt zijn toren geslagen en 
verliest hij. Zwart kan dus niets beters doen dan wat heen en weer 
schuiven met zijn toren. Wit doet hetzelfde, waarbij hij zijn beide pionnen 
blijft verdedigen. Met deze strategie kan wit toch nog remise maken! 
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6. De loop van de loper 
 

In de eerste versie van het schaakspel was de loper een olifant. Toen het 
schaakspel in Europa werd geïntroduceerd veranderde dat. In Europa 
kwamen namelijk geen olifanten voor en deze beesten werden dus niet 
herkend. De olifanten werden daarom vervangen door andere stukken. In 
ieder land gebeurde dat op een net iets andere manier. Daardoor heeft de 
loper in verschillende landen ook hele andere namen. Zo heet de loper in 
Engeland een bisschop, in Slowakije een boogschieter, in Frankrijk een 
nar en in Nederland een loper (wat toen een koerier betekende). 

 
 

In het plaatje hierboven zie je een loper. Ik heb heel lang gedacht dat het 
sneetje de mond van de loper is. Waarschijnlijk heeft het toch een andere 
herkomst, maar aan dat sneetje kun je de loper in ieder geval herkennen! 

De loper mag alleen schuin bewegen. Dit wordt ook wel eens diagonaal 
genoemd. In het diagram hieronder zie je naar welke velden de loper in 
één keer kan bewegen. 
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Net als de toren en de koning slaat een loper precies op dezelfde manier 
als hij beweegt. De loper mag ook niet over andere stukken heen 
springen. In onderstaande stelling kan de loper dus één van de groen 
gemarkeerde pionnen slaan of naar één van de gemarkeerde velden 
bewegen. 
 

 
 

Het bijzondere aan de loper is dat hij maar op één kleur veld kan komen. 
De reden is simpel. Als de loper op een donker veld staat, kan hij door 
schuin te bewegen alleen naar andere donkere velden gaan! In het begin 
van het spel heb je daarom twee lopers. Een van deze lopers begint op de 
witte velden. Deze loper wordt de witveldige loper genoemd. De andere 
loper is de zwartveldige loper.  
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7. De lopers tegen de torens 
 

Bij dit spel krijgt wit twee lopers en zwart twee torens. Deze beginnen 
zoals ze hieronder in het diagram staan. Degene die als eerste een stuk 
van de ander slaat, wint het spelletje. Veel succes! 
 

 
 

Tip: Strategie 

In de eerste potjes zal het vaak gebeuren dat een van jullie per ongeluk 
een stuk laat slaan. Op een gegeven moment kun je echter niet meer zo 
gemakkelijk winnen. Dan heb je weer een slimme strategie nodig. Een 
voorbeeld van zo’n strategie vind je op de volgende pagina.  
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8. Strategie – Dubbele aanval 
 
 

Een strategie, waarmee je vaak kunt winnen, is de dubbele aanval. De 
torenpartij kan dit gebruiken wanneer de lopers op een lijn of rij staan. De 
toren kan dan allebei de lopers tegelijk aanvallen en er op de volgende zet 
dus altijd één winnen! In de stelling hieronder kan dat bijvoorbeeld als je 
de zet doet die is aangegeven. 
 

 
 

De toren kan dus altijd een loper winnen door op de lijn te gaan staan 
waar beide lopers ook op staan. Een loper kan juist een toren winnen door 
op een diagonaal te gaan staan waarop beide torens staan. De loper kan 
de zet daarna altijd een van de torens slaan. 
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9. De paardensprong 
 
 

Het paard beweegt op een vreemde manier over het bord. Hij gaat altijd 
twee vakjes in één richting (boven/beneden of links/rechts) en dan één 
vakje in de andere richting. Hij kan bijvoorbeeld twee vakjes naar rechts 
en één vakje naar boven gaan. In het diagram hieronder zijn alle velden 
gemarkeerd waar het paard in één keer naartoe kan springen. 
 

 
 

Een echt paard kan over hekken heen springen. Een paard op het 
schaakbord kan ook springen. Namelijk over andere schaakstukken heen. 
Daarom heet de beweging van het paard een paardensprong. In de 
stelling hieronder kan het paard dus gewoon over de dame heen springen. 
De dame wordt niet geslagen. 
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Het paard slaat een stuk alleen als hij terecht komt op het veld waar dat 
stuk eerst stond. Het paard in de onderstaande stelling kan dus de pion 
slaan, omdat de pion twee velden boven en één veld links van het paard 
staat. 
 

 
 

Bonus: Ik heb het paard anders geleerd … 

Er zijn heel veel verschillende manieren hoe je de beweging van het paard 
kunt onthouden. Al deze methoden zijn prima – als je maar weet naar 
welke velden hij kan springen. De route die je daarbij neemt, maakt niet 
uit. Immers, het paard springt toch over andere stukken heen! 

Je zou dus bijvoorbeeld ook het paard eerst één veld mogen verplaatsen 
en dan twee in een andere richting. Dat komt namelijk op hetzelfde neer. 
Of ik nu eerst twee stapjes naar boven doe en dan één naar rechts of 
eerst één naar rechts en dan twee naar boven – in beide gevallen kom ik 
op dezelfde plek uit. Kijk maar: 
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10. Paard naar de hoek 

 
In dit spel krijgen jullie allebei twee paarden. Jouw paarden beginnen in 
de hoeken aan jouw kant van het schaakbord. 
 

 
 

Je wint zodra je één paard precies in een van de hoeken aan de overkant 
krijgt. Let op: als het paard net naast de hoek staat, ben je er dus nog 
niet. Hij moet echt precies op één van de gemarkeerde velden komen. 
 

 
 

Zolang je tegenstander nog geen paard in jouw hoek gekregen heeft, mag 
je ook paarden slaan. Ter herinnering: je slaat een paard alleen eraf als 
dat paard op het veld staat waar je terecht komt.  
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11. Een rondwandeling (puzzel) 
 
 

We doen een kleine puzzel tussendoor. Een toren heeft een huis op het 
veld linksonder op het bord en er is een tuin in het centrum (dat zijn de 
middelste vier velden van het bord). Zie het diagram. 
 

 
 

De toren wil nu in zo weinig mogelijk zetten om het centrum heen lopen 
en weer terug komen in zijn huis. Dat kan hij doen in vier zetten: 

 

 
 

De puzzel is: zoek uit hoeveel zetten een koning en een paard nodig 
hebben als zij vanaf het huis linksonder om het centrum heen willen lopen 
(op de velden in het centrum zelf mag je niet staan).  
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12. Antwoord rondwandeling en bijzonderheden 
 

De snelste route met de koning is 13 zetten. Veel kinderen lossen deze 
puzzel in 3 of 4 stappen op. In het begin denken ze alleen aan de rechte 
zetten van de koning en vinden ze een route van 20 (of 28) zetten: 
 

 
 
 

Daarna bedenken ze dat de koning ook schuin mag en vinden ze een 
snellere route (linkerdiagram). Het blijkt echter nog lastig om te zien dat 
als je rond het centrum loopt, je kunt afsnijden door schuin te gaan. 
Zodra kinderen dit doorhebben, komen ze op de snelste route van 13 
zetten uit (rechterdiagram). 
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Het zoeken naar een route met het paard is minstens zo lastig. De snelste 
routes bestaan uit acht zetten. Een van deze routes staat hieronder 
aangegeven. 
 
 

 
 

Wat ik echter zo leuk vind aan deze puzzel is de vervolgvraag: 
 

• Kan het paard ook in 9 zetten rondgaan en in zijn huis uitkomen? 
• En in 10 zetten? 
• En in 11 zetten? 
• En in 12 zetten? 

 
Het antwoord op deze vraag is dat het paard alleen in een even aantal 
zetten kan rondgaan. De reden is dat het paard bij een paardsprong altijd 
van kleur veld verwisseld. Na 1 zet is hij dus naar een wit veld 
gesprongen. Na 2 zetten naar een zwart veld. Na 3 zetten weer naar een 
wit veld. Na 4 zetten weer op een zwart veld – en dat gaat zo door. 
 
Het paard moet op een zwart veld eindigen en dat kan dus alleen na een 
even aantal zetten. 
 
De witte en zwarte velden zijn dus heel belangrijk op een schaakbord. De 
loper kan maar op één kleur veld komen en het paard wisselt steeds 
tussen de verschillende kleuren velden. 
 
Bonus: Wiskundige puzzel  
 
Een van de beroemdste puzzels van de wiskunde olympiade heeft iets te 
maken met wat je net geleerd hebt. Nieuwsgierig? Kijk dan op 
www.petersdenksportacademie.nl/wiskunde/kleineproblemen/domino.php. 
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14. De pion (deel 1) 
 

Aan het begin van een schaakpartij heb je maar liefst acht pionnen. Deze 
pionnen kunnen echter niet zo snel bewegen als de andere stukken. 
Wanneer een pion gewoon beweegt, mag hij namelijk alleen één stapje 
vooruit doen. Hij mag niet opzij, niet naar achteren, maar alleen een 
stapje naar voren. De pion hieronder kan dus maar één zet doen. 
 

  
 

Let op dat je tegenstander aan de overkant van het schaakbord zit. Hij 
moet zijn pionnen ook naar voren schuiven. Een zwarte pion gaat dus 
precies de andere kant op! 
 

 
 

Een van de bijzonderheden van een pion is dat hij op een andere manier 
slaat dan dat hij beweegt. Wanneer hij een ander stuk slaat, moet hij dat 
namelijk schuin naar voren doen. 
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De witte pion hieronder kan kiezen welke groen gearceerde pion hij slaat. 
Hij mag echter niet de pion slaan die recht voor hem staat. De pion kan 
namelijk alleen recht naar voren bewegen als hij niets slaat. 
 

 
 

De pion heeft nog meer eigenaardige mogelijkheden. Daar gaan we het in 
de volgende les over hebben. Eerst gaan we een spelletje spelen met de 
regels die we nu al kennen. Hiervoor zetten we onderstaande stelling op 
het bord. 

 
 
Het doel is om een pion aan de overkant te krijgen. Daarbij mag je 
(schuin naar voren) slaan en recht naar voren lopen. Je wint als je één 
pion aan de overkant krijgt. 

Bonus: Waar komt deze gekke beweging vandaan? 
 
Een pion was stelt een normale soldaat voor. Die moest op het slagveld 
altijd naar voren lopen. Hij kon echter niet recht naar voren aanvallen, 
omdat zijn schild in de weg staat. Hij viel dus altijd schuin naar voren aan! 
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15. De pion (deel 2) 
 
Ik had al verklapt dat de pion nog meer eigenaardigheden heeft. Zo’n 
vreemde eigenaardigheid is dat als een pion nog niet eerder gelopen 
heeft, hij ook in één keer twee stappen naar voren mag doen. 

Pionnen beginnen altijd bij schaken op de tweede rij. Als een pion op die 
rij staat, mag je hem dus twee stappen naar voren bewegen. 
 

 
 
Je mag deze speciale zet alleen gebruiken om de pion te verplaatsen. Een 
pion die op de tweede rij staat, mag een andere stuk nog steeds alleen 
maar slaan als die direct schuin voor hem staat. 

We gaan met deze nieuwe extra regel nog een keer het spelletje tussen 
de pionnen spelen. Alleen krijgen jullie nu allebei 8 pionnen. Het doel is 
nog steeds om een pion aan de overkant te krijgen. Veel succes! 
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16. Promoveren 
 
 
In de vorige spelletjes won je als je een pion aan de overkant kreeg. Bij 
echt schaken is dat natuurlijk niet het geval, want je wint al als je de 
koning van de tegenstander gevangen neemt. 

Je krijgt echter wel een mooie beloning als je een pion aan de overkant 
krijgt. Je mag de pion dan namelijk veranderen in een stuk naar keuze. Je 
mag daarbij kiezen tussen een paard, een loper, een toren of een dame 
(wat de dame doet, leer je in het volgende stukje). 

 
Wanneer de pion aan de overkant komt, zeggen we dat hij promoveert. 
Hieronder komt de witte pion links aan de overkant aan. Rechts is hij 
gepromoveerd in een toren. 
 

 
 

Een pion mag altijd tussen alle stukken 
(behalve de koning) kiezen. Door heel 
veel pionnen aan de overkant te krijgen, 
kun je dus ook heel veel dames, torens, 
lopers of paarden krijgen! 
 
We gaan hier weer een spelletje mee 
doen. Wit krijgt nu acht pionnen en 
zwart krijgt twee paarden. Wie als eerste 
alles van de ander slaat, wint. Maar let 
op: de pionnen mogen ook promoveren!  
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17. De dame 
 
 
De dame – of koningin - is het stuk dat het meeste kan op het 
schaakbord. Het mag namelijk alles wat een toren kan en alles wat een 
loper kan. De dame kan dus zowel recht als schuin bewegen. In de stelling 
hieronder zie je alle velden waar de dame in één keer naartoe kan 
bewegen. 
 

 
 
Veel kinderen hebben in het begin het gevoel dat de dame vrijwel alles 
kan, maar dat is ook weer niet zo. Het paard kan namelijk twee dingen die 
de dame niet kan. Het paard kan over stukken heen springen en dat mag 
de dame niet. Daarnaast mag de dame de vreemde paardensprong ook 
niet maken! 

In het volgende spelletje neemt de dame het daarom op tegen twee 
paarden. Wit krijgt twee paarden en zwart krijgt een dame. Degene die 
als eerste alles van de ander slaat wint het spel. Veel plezier! 
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18. Insluiten 
 

Misschien is het je in het spelletje tussen de dame en de twee paarden 
opgevallen dat de dame sterker is dan twee paarden. De dame kan eerst 
één paard winnen met behulp van een dubbele aanval (zie hoofdstuk 8). 
 

 
 

Het tweede paard kan de dame later winnen door dat paard op te sluiten 
op de rand. In onderstaande stelling is dit gebeurt. Het paard kan nergens 
meer naartoe vluchten. Zo’n paard die nergens meer naartoe kan, 
noemen we ingesloten.  
 

 
Het is altijd mogelijk om met de dame het paard in te sluiten. Probeer zelf 
maar uit te zoeken hoe (of kijk het filmpje dat bij deze les hoort op 
www.petersdenksportacademie.nl/schaken/video18.php)! 
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19. Sla er vier 
 
Je weet nu hoe alle stukken moeten bewegen! In alle spelletjes die we tot 
nu toe hebben gespeeld stonden er echter heel weinig verschillende 
stukken op het bord. Dat gaat in dit spelletje veranderen. 
 
We beginnen met de volgende stelling op het bord te zetten: 
 

 
 

Kies nu drie verschillende stukken van jouw kleur uit. Deze plaats je op 
een manier naar keuze achter je pionnen. In de stelling hieronder heeft 
wit een dame, toren en paard gekozen en zwart een loper, paard en 
dame. 
 

 
 
Het doel van het spel is om als eerste vier stukken van de ander te slaan. 
Veel plezier! 
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20. Beginopstelling 
 
Om een echte schaakpartij te kunnen spelen, moeten we eerst de 
beginopstelling opzetten. Hierbij begin ik altijd met de pionnen. De witte 
pionnen komen op de rij met het getal 2 te staan en de zwarte pionnen bij 
het getal 7. 
 

 
 
Net als in een echt kasteel komen de torens in de hoeken. Daarnaast zijn 
de stallen voor de paarden. Naast de paarden komen weer de lopers.  
 

 
 
Dan zijn er nog twee lege plaatsen voor de koning en dame over. Er zijn 
veel ezelsbruggetjes hoe je kunt onthouden welk stuk waar komt te staan. 
Eentje is dat de dame altijd bij de d begint. Een ander is dat dames altijd 
op hun eigen kleur willen beginnen. De witte dame start dus op een wit 
veld en de zwarte dame op een zwart veld. 
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Uiteindelijk krijgen we dan de volgende beginopstelling: 
 

 
 

Vanaf deze stelling begint een schaakpartij. Degene die als eerste de 
koning van de ander gevangen neemt, wint. We gaan in de volgende 
lessen leren hoe een echte schaker dat doet. Voorlopig kun je dit echter 
gewoon doen door de koning van de tegenstander te slaan. 
 
Veel plezier met je eerste echte schaakpartij! 
 

Tip: Lees pas verder na een aantal potjes gespeeld te hebben. 

In les 21 tot en met 25 bespreek ik een aantal regels die voor beginnende 
schakers relatief lastig en onnatuurlijk zijn. Ik adviseer om deze regels pas te 
bekijken als je een aantal potjes zonder deze regels hebt gespeeld. 
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Video 21 en 25. Extra regels 
 

Het schaakspel bestaat al bijna 2500 jaar. Sindsdien zijn er heel veel 
regels veranderd om het schaakspel nog leuker en spannender te maken. 
Het schaakspel is vooral veel sneller geworden. Vroeger konden bepaalde 
stukken namelijk veel minder: 
 

• De dame mocht vroeger alleen één stapje schuin. 
• De loper kon precies twee velden schuin (niet één en ook niet drie). 
• De pion mocht op zijn beginveld ook maar één stapje. 

 
Het spel werd veel leuker doordat de stukken sneller mochten gaan lopen. 
Bij de laatste regel van de pion waren er echter ook een aantal 
tegenstanders. Zij vonden dat twee pionnen op naburige lijnen altijd de 
gelegenheid moeten hebben om elkaar te slaan als één van de pionnen 
naar de overkant wil rennen. 
 
 

 
 
 

In de stelling hierboven komt de witte pion de zwarte pion vanzelf tegen 
als hij naar de overkant wil lopen. Met de nieuwe regel zou een pion 
echter zo maar een pion op de vierde rij kunnen passeren (zoals in het 
volgende diagram). 
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Om de tegenstanders van de nieuwe regel tegemoet te komen, hebben de 
schakers toen afgesproken dat de zwarte pion één beurt mag doen alsof 
de witte pion niet twee, maar één stapje naar voren heeft gedaan. De 
zwarte pion kan de witte pion daardoor gedurende één zet toch slaan. 
 

 
 
Deze manier van slaan heet en passant. 
 
Bij en passant slaan, komt de pion uiteindelijk op de plaats te staan waar 
de andere pion had gestaan als hij maar één stapje vooruit had gedaan. 
Dit is dus de enige manier van slaan in het schaakspel, waarbij een stuk  
op een ander veld terechtkomt als het veld waar het stuk stond dat je 
geslagen hebt. 
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Er is nog een regel toegevoegd om het schaken sneller te maken. In de 
oorspronkelijke versie van het schaakspel werd er namelijk veel tijd 
besteed om met de koning naar een hoek te lopen, omdat de koning daar 
veiliger staat. 
 

 
 

Omdat eigenlijk iedereen dit deed, bedachten ze dat er een zet moest 
komen, waarmee dat in één keer kan. Die zet is de rokade geworden. Bij 
de rokade mag je de koning twee stappen opzij schuiven om vervolgens 
de toren over de koning te plaatsen. 
 

  
 
De rokade hierboven wordt wel de korte rokade genoemd, omdat de toren 
ook maar twee vakjes verplaatst hoeft te worden. Aan de andere kant (zie 
diagrammen op de volgende pagina) verplaatst de toren drie vakjes bij de 
rokade. Die rokade wordt daarom lange rokade genoemd. 
 
 
 



Peterypma.com  Leer spelenderwijs schaken 

 
 
Er zijn echter strikte regels wanneer je mag rokeren. Deze zijn: 
 

• De koning mag nog niet bewogen hebben. 
• De toren die over de koning heen beweegt, mag ook nog niet 

bewogen hebben. 
• Er mag geen stuk tussen de koning en de toren staan. 
• De koning mag niet aangevallen staan. 
• De koning mag niet springen over een veld dat aangevallen staat. 

 
Kortom, als je deze extra regel wilt gebruiken, moet je op heel veel 
dingen letten! 
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22. Schaak en schaakmat 

 
De schakers hebben nog een maffe regel afgesproken. Namelijk dat je bij 
schaken de koning van de ander niet mag slaan. Maar dat was toch het 
doel van het schaakspel? 
 
Het antwoord is dat je bij schaken de koning gevangen moet nemen. Dat 
doe je echter niet door hem te slaan, maar om hem schaakmat te 
zetten. Dat betekent dat je de koning aanvalt en dat hij nergens meer 
naartoe kan vluchten. In de stelling hieronder staat de zwarte koning 
bijvoorbeeld schaakmat.  
 

 
 

De koning staat hier schaakmat, omdat hij aangevallen wordt door de 
dame en nergens meer naartoe kan vluchten zonder geslagen te worden. 
De partij eindigt dan direct. 
 
In een partij moet je de tegenstander ook altijd waarschuwen wanneer je 
zijn/haar koning slaat. Je zegt dan schaak. 
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Hierboven valt de witte dame de zwarte koning aan. Wit zegt dus schaak. 
Zwart weet nu dat hij iets met zijn koning moet doen. Hij zet dan zijn 
koning op een veilig veld neer. 
 
Maar wat gebeurt er als hij per ongeluk zijn koning op een onveilig veld 
zet, zoals naar het veld hieronder? 
 

 
 
 
De witte dame mag de koning niet slaan (want dat hadden de schakers 
afgesproken!). In een echte schaakpartij moet wit daarom zeggen: die zet 
mag je niet doen, want dan sta je nog steeds schaak. De zet wordt dan 
terug genomen en zwart doet een nieuwe zet, zodat hij niet meer mat 
staat. 
 
Samengevat: 
 

• Als je de koning aanvalt, zeg je schaak. 
• Als de koning schaak staat en nergens meer heen kan vluchten, is 

het schaakmat. 
• Als de koning per ongeluk naar een veld loopt waar hij geslagen kan 

worden, moet de zet worden teruggenomen. 



Peterypma.com  Leer spelenderwijs schaken 

23. Met zetten met toren en dame 
 
 

In dit spelletje krijgt wit een toren en een dame. Zwart krijgt alleen een 
koning. Wit moet proberen om de zwarte koning zo snel mogelijk 
schaakmat te krijgen. Zwart probeert dit zo lang mogelijk uit te stellen (of 
om zelfs een stuk te slaan, waarna wit geen schaakmat meer kan zetten). 
 

 
 

Let er bij dit spel op dat je 
 

• Schaak zegt als je de koning aanvalt. 
• Dat een zet teruggenomen moet worden als zwart per ongeluk zijn 

koning laat slaan. 
 
 
Strategie: 

www.petersdenksportacademie.nl/schaken/video23.php 
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In video nummer 23 (klik op de link hierboven) laat ik zien hoe je met een 
dame en toren op een mooie manier mat kunt zetten. In die video laat ik 
vervolgens ook zien hoe je met twee torens mat zet. Dit kun je van 
tevoren dus ook nog proberen! 
 
 

24. Pat 
 
 
Tot slot hebben we nog een vreemde regel. Namelijk dat het remise 
(gelijkspel) is wanneer zowel 
 

• de koning niet schaak staat. 
• de tegenstander geen zet kan doen zonder zijn koning schaak te 

zetten. 
 
Hieronder zien we een voorbeeld van pat. De zwarte koning staat niet 
schaak, maar hij kan ook geen enkele zet doen. Het is dus remise. 
 

 
 
Veel beginnende schakers vinden dit een 
vreemde regel, want op de volgende zet 
zou je toch altijd de koning kunnen 
slaan? Dus dan zou je toch moeten 
winnen? 
 
Tegen deze logica kan ik niet veel in 
brengen, behalve dat ik als ervaren 
schaker weet dat deze regel (die pat 
genoemd wordt) het schaakspel echt 
leuker maakt! 
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Om te oefenen met pat is het een goede oefening om te proberen om mat 
te zetten met een dame en een koning. Let er hierbij op dat je niet per 
ongeluk pat zet! 
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
 
 
Je hebt nu alle schaakregels geleerd! Je kunt nu onbeperkt veel leuke 
schaakspellen spelen. 
 
Je kunt schaken tegen vrienden, familie of op een schaakclub. Op de 
website van de schaakbond kun je zoeken naar een leuke (jeugd)club bij 
jou in de buurt: http://www.schaken.nl/zoek-een-club. 
 


