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Hoofdstuk 1 

WAT IS SCHAKEN? 

Schaken is een denksport en je speelt het met 2 spelers. 

Je moet proberen om de andere koning te slaan. Het is niet echt slaan, maar je 

moet de andere koning schaakmat zetten.  

Je begint een spel met: een koning, een koningin, 2 toren, 2 lopers, 2 paarden en 8 

pionnen. Er wordt gespeeld in 2 kleuren stukken: wit en zwart. 

Zo wordt het spel gestart en doordat alle stukken hun eigen looppasjes hebben, kun 

je leuke zetten doen. Met de dame kan je bijvoorbeeld leuke trucjes uithalen en met 

het paard kun je onverwachte dingen doen.  

Je gaat stukken van de tegenstander slaan, dat betekend dat een stuk van de 

andere kleur van het bord verdwijnt en jouw stuk neemt de plek op het bord in. 

Er is ook een bijzondere zet dat is de rokade, bij deze zet wordt de koning twee 

stapjes naar links of naar rechts gezet, in de richting van de toren. Daarna springt hij 

(de toren) over de koning heen en gaat aan de andere kant naast de koning staan. 

Het kan ook voorkomen dat geen enkel stuk op het bord meer kan bewegen en de 

koning ook nergens meer heen kan gaan. Het is dan remise (gelijkspel), ook wel pat 

genoemd. Het verschil tussen mat en pat is dat de koning bij pat niet aangevallen 

staat.  
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Hoofdstuk 2 

HOE IS SCHAKEN ONTSTAAN? 

Niemand weet precies wanneer schaken ontstaan is, omdat het spel al heel oud is. 

Het spel was niet gelijk het spel zoals wij het nu kennen. Eerst waren er andere regels 

die steeds een beetje aangepast zijn. 

 

Mensen denken dat het schaakspel uit India komt, want ze hebben uit verhalen van 

1400 jaar geleden al iets gelezen over schaken. Toen heette het spel nog 

tsjatoeranga. Ze speelden het toen met vier of twee mensen. De Indiaanse naam 

betekend vier delen en kan ook te maken gehad hebben met de vier groepen 

waaruit de schaaklegers bestonden, namelijk boeren, paarden, strijdwagens en 

olifanten.  

 

 

Lang geleden werd schaken alleen gespeeld door koningen en andere belangrijke 

mensen, de gewone mensen hadden geen tijd om spelletjes met elkaar te spelen. 

Schaken noemen ze ook wel een koninklijk spel. De belangrijkste figuur in het spel is 

de koning.  

Na India kwam het spel in Perzië terecht, dat land kennen wij nu als Iran. Het woord 

schaak komt van een woord uit Perzië – Shäh. Dit woord betekend koning. Ook het 

woord schaakmat komt uit de Perzische taal – Shäh mäta.  

Ongeveer 1000 jaar geleden werd schaken in Europa bekend, maar ook 

ontstonden er toen andere soorten schaakspellen namelijk die van China en Japan. 

De regels zijn verschillend, maar het doel van het spel is gelijk, namelijk de koning 

van de tegenstander gevangen (schaakmat) zetten. Als je dat als eerste doet, heb 

je gewonnen. Schaken lijkt dus een beetje een oorlogsspel, maar gelukkig kan er 

niemand gewond raken.  
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Hoofdstuk 3 

WAT ZIJN DE STUKKEN WAARD? 

  

Alle stukken hebben waardes. Door te weten wat de stukken waard zijn, kun je beter 

slaan. Als iets meer waarde heeft, kun datgene beter slaan. 

Dit zijn de waardes: 

 

Koning: heeft geen punten, want hij is de enige die je niet mag 

 slaan. 

Dame: 9 punten, de dame is het meeste waard van allemaal. 

Toren (-s): 5 punten, het stuk met de op een na hoogste waarde. 

Loper (-s): 3 punten, gelijk aan het paard. 

Paard (-en): 3 punten, evenveel als de lopers. Het maakt dus qua  

 punten niet uit of je de loper of het paard slaat. 

Pion (-en): 1 punt, de minste van allemaal. 
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Hoofdstuk 4 

HOE ZIET HET BORD ERUIT? 

Het bord heeft 64 vakken. De stukken staan opgesteld op het bord. 

Het bord is vierkant en bestaat uit zwarte en witte vlakken. 

Het veldrecht is onder wit, zo weet je dat het bord goed ligt. 

 

Alle velden hebben namen, zie het volgende plaatje: 

 

 

 

Aan het begin van het spel hebben beide spelers 8 stukken en 8 pionnen. De 

dame/koningin staan op hun eigen kleur veld.   
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Hoofdstuk 5 

HOE ZIEN DE STUKKEN ERUIT? 

Het is handig om te weten hoe de stukken eruit zien, anders pak je misschien het 

verkeerde stuk en doe je een verkeerde zet.  Dat is natuurlijk niet slim. 

✓ De koning is het lange poppetje met een kruis op zijn hoofd. 

 

✓ De dame is heel deftig met een kroontje. 

 

✓ De toren is een kerktoren zonder puntje, maar een plaat randje. 

 

✓ De loper is een wachter met een hoge punt hoed. 

 

✓ Het paard is een paard(daarom heet hij een paard). 

 

✓ De pion is maar klein en heeft een klein hoedje. 

Alle stukken hebben een platte onderkant, waardoor ze goed op het bord kunnen 

staan. Het paard heeft dus geen pootjes 😊! 
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Hoofdstuk 6 

WAT ZIJN GOEDE ZETTEN? 

Het is belangrijk om goede zetten te doen, anders verlies je. 

Als je tegen iemand speelt die nog niet zo lang schaakt, kun je wel winnen met 

eenvoudige zetten, maar als je tegen een goede speler speelt kan die zich beter 

verdedigen. Niet alle aanvallen zijn goed.  

Wat zijn dan goede zetten? Dat zijn vaak zetten met een dubbele bedoeling, als je 

bijvoorbeeld een dubbele aanval doet. Je valt dan een stuk aan (links op het bord), 

maar tegelijk val je ook een stuk aan op de andere kant (rechts op het bord).  

Je hebt dan een dubbele aanval en dat is moeilijker verdedigen voor je 

tegenstander. Als je heel lang schaakt, heel goed bent, kun je zelf zetten doen met 

een drie- of vierdubbele bedoeling. 

 

 

Dit zijn voorbeelden van zetten die tegelijkertijd twee goede dingen doen: 

- Een stuk ontwikkelen en tegelijkertijd iets van de tegenstander aanvallen 

- Een stuk ontwikkelen en tegelijkertijd de ontwikkeling van de tegenstander 

tegenhouden 

- Iets aanvallen wat goed ontwikkeld staat 

- Iets aanvallen dat iets verdedigd 

- Schaak opheffen en tegelijkertijd iets verjagen 

- Rokeren en tegelijkertijd de koning van je tegenstander schaak zetten 
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Hoofdstuk 7 

WAT ZIJN ZETTEN? 

Alle stukken bewegen zich op hun eigen manier over het bord. Je kan nooit je eigen 

stukken slaan! 

Een beweging van een stuk wordt een zet genoemd. Om de beurt doen de twee 

spelers een zet. Je mag geen beurt overslaan. De speler die met de witte stukken 

speelt begint altijd.  

De verschillende stukken zijn: 

De toren: 

Dit is het een na sterkste stuk op het bord. In het begin van het spel kun je hem nog 

beter even bewaren. De toren mag als beweging op het bord opzij en 

omhoog/omlaag. Hij mag zoveel velden verplaatsen als je maar wil.  

Aan het eind van het spel kan een toren heel machtig zijn. Met een toren en een 

Koning kun je een alleenstaande koning mat zetten. 

 

 

De loper: 

Samen met het paard is de loper het minst sterke stuk op het bord. Dit zijn lichte 

stukken. Een loper mag alleen diagonaal verplaatst worden. Hij kan net zover gezet 

worden als je maar wil, maar dit mag niet als andere stukken in de weg staan. 

Een loper kun je goed gebruiken, wanneer er een open opstelling is, maar als de 

lopen ingesloten raakt, komt hij in de problemen. 
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De dame: 

Een dame is even sterk als een toren en loper samen. Een dame mag zover als je wil 

verplaatsen, recht en schuin.  

De dame is de belangrijkste speler in het leger van schaakstukken. Ze kan de 

tegenstander goed in problemen brengen. Omdat de dame het sterkste stuk is, 

moet je wel voorzichtig met haar zijn tijdens het spelen. Samen met de toren wordt 

de dame een zwaar stuk genoemd. 

Wanneer de dames allebei geslagen zijn, is de kans op schaakmat veel kleiner.  

Een alleenstaande koning kun je makkelijk mat zetten met een dame en een 

koning. 

 

 

Het paard: 

Paarden zijn hele belangrijke stukken bij een gesloten stelling en kunnen het beste 

spelen op het midden van het bord. 

Een paard springt over het bord en hierdoor is het dus een belangrijk en moeilijk stuk.  

Het paard maakt een L-vormige sprong: twee velden over één rij of een lijn en 

vervolgens één veld opzij. Stel je een rechthoek voor het paard beweegt van de 

ene hoek naar de andere hoek er tegenover. 

Stel je een vierkant van vijf bij vijf velden voor met het paard in het midden. Als het 

paard een dame was zou het geen van de velden kunnen bereiken, waar het 

paard wel naartoe kan springen. Als het paard 8 zetten kan doen, wordt dat een 

octopus genoemd.  

Het paard mag als enige stuk over andere stukken heen springen. Hij mag dus 

gewoon gaan waar hij wil, ook al staan er andere stukken in de weg. 

Je kunt een alleenstaande koning niet schaakmat zetten met alleen een koning en 

een paard. Dat kan ook niet met een koning en twee paarden.  
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De pionnen: 

De pion is maar een klein stuk, maar hij is wel heel belangrijk. Als je met je pion de 

overkant van het bord bereikt, kan hij veranderen in een dame, paard, loper of 

toren. Dit noem je promoveren.  

Hij mag alleen zetten vooruit doen, één veld per keer. Bij de eerste zet mogen het er 

ook twee zijn, maar dat hoeft niet. Slaan gaat schuin, één veld.  

De pionnen zijn het schild voor de koning.  

Wanneer het spel begint, is het een goed idee om de pionnen in het midden 

(centrum) van het bord neer te zetten. Vooral de e-pion en d-pion zijn belangrijk (zie 

hoofdstuk 4 met de afbeelding van het bord). Die controleren daarmee het bord en 

de diagonale lijnen worden geopend, zodat de lopers en dame aan het spel 

kunnen deelnemen.  

 

 

De koning 

De koning mag steeds maar één stapje stap vooruit. De koning is het waardevolste 

stuk van het spel als hij gevangen is, is het spel afgelopen. Je moet hem dus goed 

beschermen, maar niet te goed want als er dan bijvoorbeeld een toren komt moet 

hij wel weg kunnen. 
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Hoofdstuk 8 

SPELLETJES 

 

Je kunt het normale schaakspel spelen op het bord, dus met 8 stukken en 8 pionnen 

per kleur, maar je kunt ook andere spelletjes doen op het bord. Bijvoorbeeld:  

 

De zwarte dame wint als ze alle pionnen slaat en wit wint als er één pion de 

overkant bereikt.  

 

 
Wit wint als de toren alle pionnen slaat en zwart wint als één pion de overkant 

bereikt.  
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Wit wint als één pion de overkant bereikt en zwart wint als de loper alle pionnen 

slaat.  

 

 
Je wint als je de meeste muntjes geslagen hebt met je paard. Er kunnen natuurlijk 

ook pionnen gebruikt worden, of pepernoten.  
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Wie bereikt als eerste de overkant met zijn pion?  

 

 

Welke pion bereikt als eerst de overkant, wit of zwart? De koning mag de pionnen 

slaan. Je mag ook een ander stuk gebruiken, zo kun je alle stukken oefenen.  
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Dit spel heet wisselschaak. Je moet de stukken naar hun beginveld leiden. Je wint 

als je als eerste klaar bent. Je doet om de beurt een zet en je moet op je eigen helft 

blijven.  
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Hoofdstuk 9 

ZIJN ER WEDSTRIJDEN?  

 

Ja, er zijn wedstrijden van over de hele wereld.  Maar je kunt natuurlijk ook zelf een 

wedstrijd organiseren.  Bijvoorbeeld met je familie of vrienden. Je schaakt eerst 

tegen iemand en als je wint schaak je tegen iemand die ook gewonnen heeft.  

Je kunt ook grootmeester worden. Hiervoor moet de schaker twee of meer 

grootmeesterresultaten behalen in een toernooi met in totaal minimaal 27 ronden. 

Je hebt dan drie grootmeesterresultaten nodig. Dit betekend dat bij een toernooi, 

dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, een toernooiprestatierating (TPR) van 

2600.5 gehaald moet worden. Voor een vrouwelijke speler/titel WGM is dat 2400.5. 

Een TPR is de speelsterkte die de speler/schaker het hele toernooi bereikt heeft.  

Het is ook mogelijk om bij een aantal continentale- of wereldkampioenschappen 

een grootmeesterresultaat te halen, wanneer je het toernooi wint of hoog eindigt.  

De titel moet aangevraagd worden bij FIDE. Dit is de Fédération Internationale des 

Échecs. Dit zijn nationale schaakbonden samen. Het gaat om de Koninklijke 

Nederlandse Schaakbond (KNSB), de Koninklijke Belgische Schaakbond (KBSB), de 

Surinaamse Schaakbond, de Nederlands-Antilliaanse Schaakbond en de Aruba 

Chess Federation. Deze federatie bevindt zich in Athene, Griekenland. De president 

is Kirsan Ilyumzhinov. 

Als je een titel haalt, mag je deze niet gelijk dragen. Je moet wachten tot er een 

FIDE congres is en daar worden de titels officieel gegeven.  

 

Als een de titel grootmeester gehaald hebt, dan hou je deze voor de rest van je 

leven. 
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Hoofdstuk 10 

ZIJN ER SCHAAKDIPLOMA’S? 

 

Er zijn meerdere schaakdiploma’s die je kunt halen. Er zijn diploma’s 1 t/m 6. Wat je 

dan in de les geleerd hebt, wordt dan in het examen gevraagd. Als je slaagt krijg je 

een diploma van de KNSB.  

Voordat je examen gaat doen, kun je ook eerst een proefexamen doen.  

Vroeger werd er gebruik gemaakt van de methode ‘Jeugdschaak’ van Berry 

Withuis. Dit was toen de officiële methode van de schaakbond KNSB. Rond 1990 is 

dit vervangen door de Stappenmethode.  

 

De KNSB heeft twee website, namelijk www.schaken.nl en www.schaakbond.nl. De 

KNSB werkt samen met Chessity, maar je kunt ook werken met 

www.chessmatec.com om te leren schaken.  

 

Vroeger waren er de volgende diploma’s, deze zijn van mijn moeder 😊: 

 

http://www.schaken.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.chessmatec.com/
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Nu zien diploma’s er zo uit: 
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Hoofdstuk 11 

SLOT 

 

ik vond het interessant om een werkstuk over schaken te maken. Sinds een paar 

weken volg ik zelf schaak les bij Karel van Delft. Hij was bij ons op school geweest 

voor een demonstratie en het leek mij leuk om hiermee verder te gaan. 

Tijdens de lessen leren we van alles over schaken, zowel theorie, maar we oefenen 

ook vaak potjes tegen elkaar. Op de computer spelen we schaakspelletjes. 

Tijdens het maken van mijn werkstuk ben ik andere dingen over het schaken te 

weten gekomen. Wat ik wel moeilijk vond was om uit te zoeken hoe schaken 

ontstaan is, omdat het niet helemaal duidelijk is waar het precies vandaan komt en 

hoe het begonnen is.  

 

Het was soms wel lastig om alles netjes onder worden te brengen, maar volgens mij 

is het toch wel goed gelukt. 

Ik mag mijn mama bedanken, maar dat doe ik niet, grapje 😉  
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BRONNEN 

 

titel boek    schrijver     uitgeverij 

Ik leer schaken   Karel van Delft    KVDC 

 

Schaken junior info 151  Tanja Veenstra    Wolters- 

           Noordhoff 

Schaakmat    Garry Kasparov    New in 

           chess  

 

 

Website    URL 

Wikikids    https://wikikids.nl/Schaken  

 

Schaak academie   http://www.schaakacademie.nl/schaak/schaak-

wedstrijden.html 

 

Willem Wever   https://willemwever.kro-

ncrv.nl/vraag_antwoord/sport/wie-heeft-het-schaken-uitgevonden  

 

Schaken    https://www.schaken.nl/  

 

 

  

https://wikikids.nl/Schaken
http://www.schaakacademie.nl/schaak/schaak-wedstrijden.html
http://www.schaakacademie.nl/schaak/schaak-wedstrijden.html
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/sport/wie-heeft-het-schaken-uitgevonden
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/sport/wie-heeft-het-schaken-uitgevonden
https://www.schaken.nl/
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Bedankt voor het lezen van mijn werkstuk! 


