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Spelregels 

Spelverloop 

Schaken is een (oud Indisch) bordspel waarbij eigenlijk een oorlog uitgevochten wordt tussen twee legers 

die tegenover elkaar staan. Het doel van het spel is om een stelling te bekomen waarin de koning van de 

tegenspeler onmogelijk kan ontsnapppen en dus zeker zal gevangen genomen worden. 

 

Een schaakbord bestaat uit 64 velden (8 rijen en 8 kolommen), afwisselend licht en donker gekleurd, die 

voor het gemak altijd “wit” (de lichte kleur) en “zwart” (de donkere kleur) genoemd worden. Op 

dezelfde manier krijgt een speler het “witte” (lichtgekleurde) leger en de andere speler het “zwarte” 

(donkergekleurde) leger, telkens bestaande uit 16 schaakstukken. 

 

Tijdens het spel moeten beide spelers om beurten een zet doen door een stuk van hun eigen leger te 

verplaatsen naar een ander veld. Het is niet toegelaten om een beurt over te slaan, als je aan de beurt bent 

dan moet je ook een zet doen. Wit mag altijd het spel beginnen en dus als eerste een zet doen. 

Indien een stuk verplaatst wordt naar een veld waar een stuk van de tegenspeler staat, dan wordt dat stuk 

geslagen en van het bord weggenomen, het wordt gevangen genomen. Als algemene regel geld dat men 

niet verplicht is om een stuk te slaan, zelfs al heeft men de mogelijkheid.  

Als een koning op geen enkele manier kan vermijden dat hij bij de volgende zet zou geslagen worden, 

dan staat deze koning “schaakmat” of kortweg “mat” en eindigt het spel. De speler die schaakmat staat, 

verliest het spel. Het kan ook zijn dat geen enkele speler erin slaagt om de koning van de tegenstander 

schaakmat te zetten, het schaakspel eindigt dan in een gelijkspel, dit noemt men dan “remise”. 

 

De samenstelling van het leger, de manier waarop de verschillende schaakstukken bewegen en slaan, en 

hoe het spel kan eindigen, wordt hieronder in meer details beschreven. 

Schaakstukken 

Het leger van elke speler bestaat uit volgende stukken: 

 

Pion Toren Loper Paard Koningin 

(Dame) 

Koning 

8 per speler 2 per speler 2 per speler 2 per speler 1 per speler 1 per speler 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Elk stuk heeft zijn eigen plaats in het leger, zijn eigen manier van bewegen, zijn eigen kracht en waarde 

in het leger. 

Basisopstelling 

Het schaakbord moet zo geplaatst worden zodat beide spelers rechtsonderaan een wit veld hebben.  

Aan het begin van het schaakspel, moeten alle schaakstukken altijd op exact dezelfde manier op het 

schaakbord geplaatst worden, zoals getoond in onderstaande figuren. De witte speler ziet het bord voor 

hem zoals in de linkse figuur, de zwarte speler ziet het bord voor hem zoals in de rechtse figuur. 
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Bemerk dat beide koningen en dames recht tegenover elkaar staan. De dame staat altijd op haar eigen 

kleur, dus de witte dame staat op het witte veld en de zwarte dame staat op het zwarte veld. 

 

Enkele afspraken voor het vervolg: 

•  Het bord zal steeds getoond worden met de witte stukken onderaan. 

•  

 

Het stuk waarover geschreven wordt, mag naar dit veld bewegen 

(zwarte rand en kruis). 

•  

 

Het stuk waarover geschreven wordt, mag dit stuk slaan en dus naar dit veld 

bewegen (blauwe rand). 

•  

    

Het stuk waarover geschreven wordt, mag niet naar dit veld bewegen 

(rode rand en kruis) of mag dit stuk niet slaan (rode rand). 

Toren 

De torens zijn de uitkijkposten in het leger, de wachters. In het oud Indisch spel waren ze de 

strijdwagens. Ze mogen onbeperkt in horizontale en verticale richting bewegen, tot ze eventueel een 

ander stuk tegenkomen. Indien ze een stuk van de tegenpartij tegenkomen, kunnen ze dit schaakstuk 

slaan en komen ze op dezelfde plaats terecht als het geslagen stuk. 

 

           
 

In de figuur links is de witte toren niet gehinderd in zijn beweging. In de figuur rechts kan hij niet voorbij 

het witte paard en de witter loper bewegen. Hij kan wel de zwarte toren slaan en komt dan op dezelfde 

plaats als de zwarte toren te staan. 

 

Als een toren niet gehinderd wordt, kan hij altijd naar 14 velden bewegen, of hij nu in het midden van het 

bord of in een hoek staat. 

Loper 

De lopers zijn de boodschappers in het leger. In het oud Indisch spel waren dit olifanten. Ze mogen 

onbeperkt in diagonale richting bewegen, tot ze eventueel een ander stuk tegenkomen. Indien ze een stuk 
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van de tegenpartij tegenkomen, kunnen ze dit schaakstuk slaan en komen ze op dezelfde plaats terecht als 

het geslagen stuk. 

 

           
 

In de figuur links is de loper niet gehinderd in zijn beweging. In de figuur rechts kan hij niet voorbij het 

witte paard bewegen. Hij kan wel de zwarte toren slaan en komt dan op dezelfde plaats als de zwarte 

toren te staan. 

 

Een loper is om twee redenen zwakker dan een toren: 

• Een loper kan zich altijd slechts op de helft van het schaakbord bewegen, namelijk op de velden 

van het kleur waarop hij in de basisopstelling staat. De loper die in de basisopstelling op een wit 

veld staat, kan nooit naar een zwart veld gaan, en hetzelfde geld voor een loper die in de 

basisopstelling op een zwart veld staat. Elke speler beschikt in het begin van het spel over een 

loper op de witte velden en een loper op de zwarte velden. 

• Als een loper niet gehinderd wordt, kan hij in het beste geval vanuit een centrum veld naar 13 

velden bewegen, maar als hij in een hoekje staat, kan hij slechts naar 7 velden bewegen. 

Paard 

De paarden zijn de cavalerie in het leger. Ze springen altijd in een L-vorm, dus één veld in horizontale of 

verticale richting en vervolgens één veld schuin (in diagonale richting), ze kunnen onderweg niet 

stoppen. Het paard is het enige stuk dat over andere stukken kan springen, en wordt dus niet gehinderd 

als er op de afgelegde weg andere stukken staan, zowel eigen stukken als stukken van de tegenspeler. 

Indien hun sprong eindigt op een veld waar een stuk van de tegenpartij staat, slaan ze dit schaakstuk. 

 

           
 

In de figuur links zijn de velden aangeduid waar het paard kan naartoe. In de figuur rechts kan het witte 

paard niet naar het veld dat ingenomen is door de witte loper bewegen. Ondanks de aanwezige stukken 

kan het witte paard wel de zwarte dame slaan en dus op dit veld gaan staan. Het kan ook op alle andere 

aangeduide velden springen, ondanks de aanwezige stukken. 

 

Hoewel het paard vanuit het midden van het bord slechts naar 8 velden kan bewegen en vanuit een hoek 

zelfs maar naar 2 velden, is het een waardevol en uniek stuk omdat het als enige stuk over andere stukken 

kan springen.  
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Dame 

De dame, soms ook koningin genoemd, is het machtigste stuk in het schaakspel. In het oud Indisch spel 

was dit een minister. Ze combineert de mogelijkheden van zowel een toren als een loper in één.  

Ze mag onbeperkt in horizontale, verticale én diagonale richting bewegen, tot ze eventueel een ander 

stuk tegenkomt. Indien ze een stuk van de tegenpartij tegenkomt, kan ze dit schaakstuk slaan en komt ze 

op dezelfde plaats terecht als het geslagen stuk. 

 

           
 

In de figuur links is de dame niet gehinderd in haar beweging. In de figuur rechts kan zij niet voorbij het 

witte paard en de witte loper bewegen. Zij kan wel de zwarte toren slaan en komt dan op dezelfde plaats 

als de zwarte toren te staan. Op dezelfde manier kan ze ook de zwarte pion en het zwarte paard slaan. 

Koning 

De koning is zonder twijfel het allerbelangrijkste stuk in het schaakspel. De naam “schaken” komt 

trouwens van de oude taal van de Arabieren, het Perzisch, waarin “shah” koning betekende. Het waren 

de Arabieren die het schaakspel naar Europa brachten. Ondanks zijn belangrijkheid, is hij redelijk 

beperkt in zijn beweging. Hij kan in elke richting bewegen (zoals de dame) maar slechts één veldje. 

Indien daar een stuk van de tegenstander staat, kan hij dat ook slaan. 

 

In tegenstelling tot de andere stukken, mag de koning nooit bewegen naar een veld dat door de 

tegenstander kan bereikt worden. Dan zou hij de volgende zet geslagen worden en zou het spel gedaan 

zijn. 

 

           
 

In de figuur links is de koning niet gehinderd in zijn beweging. In de figuur in het midden kan hij niet 

naar de plaats van het witte paard, de witte loper of de witte toren bewegen. Hij kan wel het zwarte paard 

slaan en komt dan op dezelfde plaats als het zwarte paard te staan. Op dezelfde manier kan hij ook de 

zwarte toren slaan. In de figuur rechts mag de koning niet naar een veld met rode rand bewegen, omdat 

hij dan in de volgende zet kan geslagen worden en dus zou verliezen (links door de zwarte toren, 

rechtsboven en linksonder door de zwarte loper en rechtsonder door het zwarte paard). Hij kan de zwarte 

loper niet slaan, want dan kan hij ook door de zwarte toren geslagen worden. Hij kan wel naar het veld 

onder de zwarte loper bewegen, omdat de zwarte toren niet voorbij zijn eigen zwarte loper kan bewegen. 
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Als een speler een zet doet waardoor hij met zijn volgende zet de koning van de tegenstander zou kunnen 

slaan, dan moet deze tegenstander eerst en vooral deze situatie oplossen. Om hem daarop te wijzen, is 

men verplicht zijn tegenstander te waarschuwen met het woord “schaak”. Een speler die schaak staat, 

kan drie mogelijke manieren gebruiken om dit op te lossen: 

• de koning verzetten zodat de koning niet meer schaak staat. 

• het stuk dat de koning schaak zet slaan, ofwel met de koning zelf ofwel met een ander stuk 

• de speler kan proberen om een ander stuk tussen zijn koning en het stuk dat hem schaak zet te 

plaatsen. 

 

                
 

Koning verzetten: In de figuur links staat de zwarte koning schaak door de witte dame. In dit geval 

heeft de zwarte speler slechts één mogelijkheid om hem te redden: hij moet de zwarte koning verplaatsen 

naar een veld aangeduid met een zwarte rand en kruis, alleen daar is hij veilig. Bij een horizontale 

beweging blijft hij in het bereik van de witte dame, als hij een rij naar beneden beweegt, kan de witte 

koning hem in de volgende zet slaan, dus daar mag hij ook niet naartoe gaan. 

Schaakgevend stuk slaan met de koning: In de figuur rechts kan de zwarte koning vluchten naar een 

veld aangeduid met een zwarte rand en kruis, maar de simpelste manier is gewoon de witte toren slaan. 

 

           
 

Schaakgevend stuk slaan met een ander stuk: In de figuur links kan de zwarte koning niet naar een 

veilig veld vluchten, maar hij kan wel de witte toren slaan met zijn zwarte loper (in dit geval is het zelfs 

de enige mogelijke zet die zwart kan doen). 

Ander stuk tussen koning en schaakgevend stuk zetten: In de figuur rechts kan de zwarte koning niet 

naar een veilig veld vluchten, en ook de witte toren kan niet geslagen worden noch door de zwarte 

koning noch door een ander zwart stuk. De enige mogelijkheid om het schaak op te lossen is het zwarte 

paard tussen de zwarte koning en de witte toren te zetten, ofwel door het paard naast de witte toren, 

ofwel naast de zwarte koning te zetten.  

 

Indien een speler schaak staat en dit niet kan oplossen, dan staat zijn koning “schaakmat”, of kortweg 

“mat” genoemd, en heeft deze speler het spel verloren. 

Een schaakmat is vaak het gevolg van een groot materiaal overwicht van één speler, maar dit is niet altijd 

nodig. Als de positie van de stukken heel goed is, kan een kleinere macht gemakkelijk een grotere en 

veel sterkere macht overwinnen. 
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In de figuur links staat de zwarte koning schaak door de witte dame. De zwarte speler kan met zijn 

koning niet naar een veilig veld vluchten, de witte dame slaan of een ander zwart stuk tussen zijn koning 

en de witte dame plaatsen: het is schaakmat, de zwarte speler heeft het spel verloren. In de figuur rechts 

heeft de zwarte speler een groot materiaal overwicht op de witte speler (dame, loper en paard tegenover 

een paard), maar toch staat de zwarte speler schaakmat door het witte paard en heeft hij dus verloren. 

Pion 

De pionnen zijn de gewone soldaten van het leger. Ze zijn met veel, elke speler heeft 8 pionnen, maar 

zijn relatief beperkt in hun bewegingen. Een pion kan slechts één veld recht vooruit gaan, nooit achteruit. 

Enkel indien een pion nog niet verplaatst is, en dus nog op zijn oorspronkelijke plaats in de 

basisopstelling staat, mag hij één keer 2 velden vooruit gaan. Een pion kan echter nooit het stuk dat recht 

voor hem staat slaan, hij kan enkel één veld schuin vooruit slaan en komt dan op die plaats te staan. Het 

komt dan ook vaak voor dat een zwarte en een witte pion recht tegenover elkaar komen te staan, en 

elkaar dus blokkeren. 

 

           
 

In de figuur links staat de linkse pion nog op zijn beginpositie, en kan hij dus kiezen of hij één of 2 

velden vooruit gaat. Hij kan ook een stuk op de velden die aangeduid zijn met een blauwe rand en kruis 

slaan, en komt dan ook zelf daar terecht. De rechtse pion staat niet meer op zijn beginpositie en mag dus 

enkel één veld vooruit gaan. Op dezelfde manier kan hij een stuk op de velden die aangeduid zijn met 

een blauwe rand en kruis slaan, en komt dan ook zelf daar terecht. In de figuur rechts, kan de linkse pion 

nog kiezen om één of 2 velden vooruit te gaan, of om de dame of de toren te slaan. De tweede pion van 

links, kan kiezen om één veld vooruit te gaan, of om de zwarte pion of het zwarte paard te slaan. De 

derde pion van links, kan geen twee velden vooruit gaan omdat dit veld geblokkeerd is door de zwarte 

loper, maar kan wel één veld vooruit gaan. De tweede pion van rechts is geblokkeerd door de zwarte pion 

en kan dus niet meer vooruit bewegen. Hij zal daar moeten wachten totdat hij een stuk schuin links of 

rechts kan slaan, of totdat de zwarte pion zelf uit de weg is. De rechtse pion is eveneens volledig 

geblokkeerd door het zwarte paard, een pion kan immers niet over een stuk springen om twee velden 

vooruit te gaan. 

 

Aangezien een pion nooit achteruit kan gaan, zou hij niet meer kunnen verplaatst worden als hij de 

laatste rij bereikt heeft en zou hij daar dus de rest van het spel moeten blijven staan. Om dit probleem op 

te lossen, moet de pion “promoveren” als hij de laatste rij bereikt. Dit betekent dat hij onmiddellijk moet 

veranderd worden in een ander schaakstuk van de eigen kleur. Daarbij kan de speler vrij kiezen om de 
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pion te veranderen in een dame, toren, loper of paard (nooit in een koning of pion), zelfs al heeft de 

speler op dat moment nog al zijn stukken! Hierdoor is het eigenlijk mogelijk dat een speler op een 

bepaald moment 9 dames heeft: zijn oorspronkelijke dame en 8 dames doordat al zijn pionnen 

gepromoveerd zijn tot dame. Hoewel de speler kan kiezen, promoveert een pion natuurlijk meestal in een 

dame omdat dit het sterkste stuk is, maar dit is geen verplichting. 

 

           
 

In de figuur links staat een witte pion op de voorlaatste rij. Indien de pion een zet vooruit doet en dus de 

laatste rij bereikt, wordt hij onmiddellijk gepromoveerd. De figuur rechts toont de situatie indien de 

speler gekozen heeft om zijn pion te laten promoveren tot dame. 

Speciale Zetten 

Rokade 

In de beginopstelling staat de koning helemaal in het midden, wat eigenlijk een vrij gevaarlijke, moeilijk 

te beschermen plaats is. Om hiervoor een oplossing aan te bieden, en tegelijkertijd ook om de 

samenwerking tussen de torens te verbeteren, is een gecombineerde zet toegelaten. Deze zet noemt men 

de rokade. Het is de enige zet waarbij twee stukken tegelijkertijd mogen verzet worden, de koning en een 

toren, en het is ook de enige zet waarbij de koning twee velden mag verzet worden. 

 

Er zijn twee mogelijkheden, de korte rokade (aan de kant waar er twee velden zijn tussen de koning en de 

toren) en de lange rokade (aan de kant waar er drie velden zijn tussen de koning en de toren).  

 

           
 

Korte rokade: men begint met de koning twee velden te verplaatsen in de richting van de toren met 

slechts twee velden tussen de koning en toren. Voor wit is dit twee velden naar rechts, voor zwart is dit 

twee velden naar links. In dezelfde zet beweegt men daarna ook de toren naar het veld net naast de 

koning aan de andere kant van waar de toren stond. 
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Lange rokade: men begint met de koning twee velden te verplaatsen in de richting van de toren met drie 

velden tussen de koning en toren. Voor wit is dit twee velden naar links, voor zwart is dit twee velden 

naar rechts. In dezelfde zet beweegt men daarna ook de toren naar het veld net naast de koning aan de 

andere kant van waar de toren stond. 

 

Er zijn echter een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voor men een rokade zet mag doen: 

• De koning mag nog niet eerder verplaatst zijn, ook niet als hij na een zet terug gezet werd op zijn 

beginpositie. 

• De toren waarmee de rokade uitgevoerd wordt, mag nog niet verplaatst zijn, ook niet als hij na 

een zet terug gezet werd op zijn beginpositie. 

• De koning mag niet schaak staan op zijn beginpositie, op zijn eindpositie en ook niet op het veld 

tussen zijn begin-en eindpositie. 

 

 
 

In de figuur kan wit geen korte rokade doen, omdat de koning een veld moet passeren dat door de 

(linkse) zwarte toren bewaakt wordt (het veld met rode rand en rood kruis). Wit kan ook geen lange 

rokade doen, omdat deze toren al verzet is. Zwart kan om dezelfde reden ook geen lange rokade doen. 

Maar zwart kan wel een korte rokade doen (op voorwaarde dat de koning en deze toren nog niet verzet 

geweest zijn). 

 

De korte rokade biedt in het algemeen nog iets meer veiligheid voor de koning dan de lange rokade, de 

korte rokade wordt dan ook veel meer gebruikt dan de lange rokade. 

En Passant 

Aangezien een pion het recht heeft om bij zijn eerste zet twee velden vooruit te gaan, kan hij soms een 

pion passeren die hem had kunnen slaan indien hij één veld vooruit was gegaan. Om deze reden heeft 

men een speciale regel gemaakt, de “en passant” (“tijdens het passeren”) regel. Hierdoor mag een pion 

die door een andere pion gepasseerd wordt, toch deze pion slaan. 
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In de figuur links is een witte pion tot op twee velden voor een zwarte pion genaderd. In de middelste 

figuur heeft zwart zijn pion twee velden vooruit gezet, en is dus de witte pion gepasseerd. Nu, en enkel 

onmiddellijk nadat zwart zijn pion verzet heeft, heeft wit het recht om de zwarte pion “en passant” te 

slaan zoals getoond in de figuur rechts. De witte pion komt dan terecht op het veld waar hij zou staan 

indien de zwarte pion maar één veld vooruit was gegaan, en geslagen werd door de witte pion. 

 

Indien de “en passant” regel niet gebruikt wordt onmiddellijk nadat de pion twee velden vooruit gegaan 

is, dan vervalt het recht voor deze pion om “en passant” te slaan. In het voorbeeld hierboven mag wit niet 

eerst een andere zet doen, en pas daarna de “en passant” regel toepassen om de zwarte pion te slaan. 

Remise 

De spelers zijn verplicht om elk om beurt een zet te doen, men mag nooit een beurt overslaan. Het kan 

echter gebeuren dat een speler niet schaak, en dus al zeker niet schaakmat, staat, maar geen enkele 

geldige zet kan doen. Zo een stelling noemt men “pat”, hierdoor eindigt het spel op een gelijkspel, wat 

men ook een “remise” noemt.  

 

 
 

In de figuur heeft de witte speler net een zet gedaan, het is dus aan de zwarte speler om een zet te doen. 

De zwarte koning staat niet schaak, maar de zwarte speler kan geen enkele geldige zet doen, het is een 

pat stelling. De witte speler heeft een dame meer dan de zwarte speler, maar toch eindigt dit spel in een 

remise (gelijkspel).  

 

Er zijn echter nog situaties waardoor een schaakspel in remise kan eindigen: 

• Door onderlinge overeenkomst: elke speler die aan zet is, mag gedurende heel het spel 

voorstellen om de partij te beëindigen in remise. De andere speler kan dit voorstel dan 

aanvaarden of weigeren waardoor het spel verder moet gespeeld worden. 

• Herhaling van bordpositie: om te vermijden dat een spel eindeloos blijft duren omdat beide 

spelers telkens opnieuw dezelfde zetten heen en terug doen, is het verplicht remise indien exact 

dezelfde stelling drie keer op het schaakbord komt met dezelfde speler aan zet. 

Voorbeeld: wit zet de zwarte koning schaak met een toren. Zwart zet zijn koning veilig door hem 

een veld naar links te bewegen. Wit zet opnieuw de zwarte speler schaak door zijn toren één veld 

naar links te bewegen. Zwart beweegt zijn koning één veld naar rechts. Als wit opnieuw schaak 

geeft door zijn toren één veld naar rechts te bewegen, dan is dit voor de tweede keer exact 
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dezelfde situatie als enkele zetten geleden. Als zwart en wit weer dezelfde zetten doen zodat deze 

situatie nog een derde keer op het bord komt, dan eindigt het schaakspel in een remise. 

Bemerk dat het recht om een rokade of en passant zet te doen, beschouwd wordt als een nieuwe 

situatie en dus niet meetelt als een herhaling. Dus als wit nog het recht heeft om een rokade te 

doen, zijn koning een veld naar rechts beweegt (waardoor hij het recht om te rokeren verliest), en 

vervolgens zijn koning terug een veld naar links beweegt, wordt dit niet beschouwd als dezelfde 

positie van wit, aangezien wit zijn recht om te rokeren verloren heeft. 

• 50-zetten regel: opnieuw om te vermijden dat een spel eindeloos blijft duren, bijvoorbeeld omdat 

beide spelers nog enkel hun koning hebben en dus nooit een mat kunnen bereiken maar toch 

weigeren om remise overeen te komen, is het verplicht remise van zodra elke speler 50 zetten 

gedaan heeft zonder dat er een pion verzet is of er een stuk geslagen is. 

Waarde 

Het komt vaak voor dat een speler een stuk van de tegenstander kan slaan, maar dat hij daardoor in de 

volgende zet van de tegenstander dan ook een stuk zal verliezen. Indien je een paard kan slaan maar 

daardoor dan ook een paard verliest, is het duidelijk dat je evenveel materiaal wint als dat je verliest. 

Maar wat met een paard ten opzicht van een loper? Of een toren ten opzichte van twee paarden? Veel zal 

afhangen van de specifieke situatie op het bord, maar als vuistregel krijgen de stukken volgende waarde: 

• Pion: 1 

• Loper: 3 

• Paard: 3 

• Toren: 5 

• Koningin: 9 

 

Een loper en een paard worden gelijkwaardig beschouwd, namelijk 3 punten of dezelfde waarde als 3 

pionnen die elk 1 punt waard zijn. Een paard en een loper (6 punten) worden net iets waardevoller 

beschouwd dan een toren (5 punten), en twee torens (10 punten) zijn normaal net iets meer waard dan 

een dame (9 punten). 

 

Dit is uiteraard slechts een algemene vuistregel,  de waarde van een stuk wordt immers ook voor een 

groot deel bepaald door zijn positie op het bord! 

Schaaknotatie 

Om vlot te kunnen schrijven over het verloop van een schaakpartij, bv. de zetten die elke speler gedaan 

heeft, is het nodig om een manier te bedenken waarmee elke zet ondubbelzinnig kan opgeschreven 

worden. Hiervoor werden verschillende manieren bedacht. De meest gebruikte methodes worden 

hieronder beschreven. Het laat toe om bv. in de krant een schaakpartij dat gespeeld werd tijdens het 

wereldkampioenschap schaken te lezen en thuis na te spelen. 

Algebraïsche notatie 

De algebraïsche notatie wordt momenteel het meest gebruikt. Om te beginnen krijgt elk veld van het 

schaakbord een unieke naam die bestaat uit een letter (tussen a en h) en een cijfer (tussen 1 en 8), te 

beginnend bij het veld linksonderaan gezien vanuit de witte speler (dus waar de witte toren staat). De 

letter geeft de kolom van het veld aan (kolom a tot kolom h), het cijfer geeft de rij van het veld aan (rij 1 

tot rij 8), zoals getoond in de linkse figuur. Deze naam wordt ook de coördinaat van het veld genoemd. 

Voorbeelden: 

• In de middelste figuur met de beginopstelling staat het witte paard met de zwarte rand op veld 

“b1”, de witte pion met de zwarte rand staat op veld “e2”, de zwarte loper met de zwarte rand op 

veld “c8” en de zwarte toren met de zwarte rand op veld “h8”. 

• In de rechtse figuur staat de koning op het veld “d5”, de zwarte lijnen geven aan hoe je de 

coördinaat van een veld gemakkelijk kan vinden. 
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Elk schaakstuk wordt aangeduid met een letter, behalve de pion: K(oning), D(ame), T(oren), P(aard) en 

L(oper). Met de pion correspondeert er geen enkele letter.  

 

In de algebraïsche notatie schrijft men eerst de letter van het stuk dat verplaatst wordt, gevolgd door de 

coördinaat van het veld waar het stuk na de zet komt te staan. 

Voorbeelden: 

• Pc3 (zet het paard op coördinaat c3) 

• Tb1 (beweeg de toren naar het veld b1) 

• Kh1 (plaats de koning in het hoekveld h1) 

• Da5 (beweeg de dame naar het veld a5) 

• Lb5 (zet de loper op b5) 

• e4  (verplaats de pion naar e4) 

 

Op deze manier is het echter mogelijk dat er twee paarden of torens naar eenzelfde veld kunnen 

verplaatst worden. Als er verwarring kan ontstaan omdat twee stukken een rij gemeenschappelijk 

hebben, dan schrijft men de letter van de beginkolom van het stuk dat verzet wordt voor de coördinaat.  

Als er verwarring kan ontstaan omdat twee stukken een kolom gemeenschappelijk hebben, dan schrijft 

men het cijfer van de beginrij van het stuk dat verzet wordt voor de coördinaat. Als er verwarring kan 

onstaan hoewel de stukken toch niets gemeenschappelijk hebben, geeft men er de voorkeur aan om de 

letter van de beginkolom van het stuk dat verzet wordt voor de coördinaat te schrijven. 

Bemerk dat er nooit verwarring kan zijn met lopers omdat ze op velden van verschillende kleuren 

bewegen, en met de koning omdat er maar één is, en met de dame behalve als er een dame bijgewonnen 

is door de promotie van een pion. 

Voorbeelden: 

• De torens bevinden zich op a1 en h1. Aangezien de notatie Td1 dubbelzinnig is, moet men de 

kolom van de verzette toren vermelden (ze staan op dezelfde rij): Tad1 ofwel Thd1. 

• De paarden bevinden zich op c3 en c5. Aangezien de notatie Pe4 dubbelzinnig is, moet men de 

rij van het verzette paard vermelden (ze staan op dezelfde kolom): P3e4 ofwel P5e4. 

• De paarden bevinden zich op c3 en g1. Aangezien de notatie Pe2 dubbelzinnig is, beide paarden 

kunnen daar geplaatst worden en ze momenteel noch de kolom noch de rij gemeenschappelijk 

hebben, moet de beginkolom geschreven worden: Pce2 of Pge2. 

 

Als er een stuk geslagen wordt, schrijft men een 'x' tussen de naam van het stuk en de coördinaat. Indien 

het slaand stuk een pion is, noteert men altijd zijn beginkolom ook als er geen verwarring mogelijk is. 

Voorbeelden: 

• Lxc6 : De loper neemt het stuk op veld c6 

• Txa1, Pxd2, Kxf7, Dxa5 

• Taxd1, P5xe4, Pcxe2 

• exd5 : De e-pion neemt het stuk op veld d5 

• cxd4, exd4, bxc6, dxc6, axb2 

 

Voor de rokade heeft men een speciale notatie ingevoerd: 

• De korte rokade noteert men als: O-O (de letter oo's, geen cijfers) 
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• De lange rokade noteert men als: O-O-O 

 

Indien een pion de laatste rij bereikt en promoveert, schrijft men de naam van het nieuwe stuk na de 

pionzet (eventueel voorafgegaan door een '='). 

Voorbeelden: 

• e8D of e8=D: De e-pion gaat naar e8 en promoveert tot een dame. 

• bxa8T, c8P, fxg8L 

 

Tot slot zijn er nog enkele speciale notaties die bijkomende informatie aangeven: 

• Indien een pion een andere pion 'en passant' slaat, schrijft men 'ep' na de notatie, bv.: gxh6ep, 

bxc6ep 

• Als de zet schaak geeft plaatst men een '+' na de notatie, bv.: Lb4+, Pxd7+, f8D+, 

exf6+, Pcxd5+, Tah1+, bxc6ep+ 

• Schaakmat duid men met '++' aan, bv.: Dxh8++, h8D++, T5d4++, Pgxe7++, exf6ep++ 

• Soms plaatst men een '=' na de notatie, indien de partij in remise geëindigd is. 

• Soms schrijft men na de notatie ook nog de kwaliteit van de zet: 

o ! : dit is een heel goede zet 

o ? : dit is een slechte zet 

o !! : dit is een uitstekende zet 

o ?? : dit is een heel slechte zet 

Varianten 

Lange algebraïsche notatie 

Dit is een eenvoudige variant van de algebraïsche notatie waarbij men altijd de volledige begincoördinaat 

van het stuk dat verplaatst wordt vermeld. 

 

Voorbeelden: 

• e2-e4 : De pion op veld e2 beweegt naar veld e4 

• Pb1xd7+ : Het paard op veld b1 slaat een stuk op veld d7 en geeft schaak 

• d4xe5 : De pion op veld d4 slaat een stuk op veld e5 

• O-O-O : De lange rokade 

• e7xd8D++ : De pion op veld e7 slaat een stuk op veld d8, promoveert tot een dame en geeft 

schaakmat 

• g5xh6ep! : De pion op veld g5 slaat ‘en passant’ een pion en beweegt naar het veld h6, dit is een 

heel goede zet 

Coördinaten notatie 

Dit is ook een eenvoudige variant van de algebraïsche notatie waarmij men enkel de begin- en 

eindcoördinaten van het stuk dat verplaatst wordt vermeld, zonder de naam van het stuk te schrijven. Ook 

de aanduidingen ‘x’, ‘+’, ‘++’ en ‘ep’ zijn niet verplicht maar mogen gebruikt worden. 

Voor de rokade mag men kiezen tussen de algebraïsche vorm of de coördinaten van de koning: 

• O-O wordt dan e1-g1 voor wit en e8-g8 voor zwart 

• O-O-O wordt dan e1-c1 voor wit en e8-c8 voor zwart 

 

Voorbeelden: 

• c2-c4 : Het stuk op veld c2 beweegt naar het veld c4. Dit kan om het even welk stuk zijn, en is 

dus niet noodzakelijk een pion. 

• b1-c3 : Het stuk op veld b1 beweegt naar het veld c3. Het enige stuk dat zo’n beweging kan 

maken is een paard, maar dit wordt niet vermeld in de notatie. 

• a1xh1 : Het stuk op veld a1 slaat een stuk op veld h1. Dit kan ofwel een toren ofwel de dame 

zijn, maar dit wordt niet vermeld in de notatie. 

• a7xb8D++ : Het stuk op veld a7 slaat een stuk op veld b8 en promoveert tot een dame. Het kan 

dus enkel een pion zijn die deze beweging maakt, maar dit wordt niet vermeld in de notatie. 
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Voorbeeld 

Terwijl de Amerikaanse schaakspeler Paul Morphy (zie foto) in 1858 te Parijs 

aan het wachten was op de komst van zijn tegenstander, de Duitse schaakspeler 

Adolf Anderssen, voor een voorloper van wat later het wereldkampioenschap 

schaken werd, ging Morphy naar de Parijse opera “The Marriage of Figaro”. 

Tijdens de opvoering speelde hij een spelletje tegen de hertog van Brunswick en 

graaf Isoward. 

Morphy speelde met wit, de hertog en de graaf speelden met zwart. Dit is hun 

partij in de drie verschillende notaties. 

 

 Algebraïsch Lang-algebraïsch Coördinaten 

1. e4    e5 e2-e4    e7-e5 e2-e4   e7-e5 

2. Pf3   d6 Pg1-f3   d7-d6 g1-f3   d7-d6 

3. d4    Lg4 d2-d4    Lc8-g4 d2-d4   c8-g4 

4. dxe5  Lxf3 d4xe5    Lg4xf3 d4-e5   g4-f3 

5. Dxf3  dxe5 Dd1xf3   d6xe5 d1xf3   d6xe5 

6. Lc4   Pf6 Lf1-c4   Pg8-f6 f1-c4   g8-f6 

7. Db3   De7 Df3-b3   Dd8-e7 f3-b3   d8-e7 

8. Pc3   c6 Pb1-c3   c7-c6 b1-c3   c7-c6 

9. Lg5   b5 Lc1-g5   b7-b5 c1-g5   b7-b5 

10. Pxb5  cxb5 Pc3xb5   c6xb5 c3xb5   c6xb5 

11. Lxb5+ Pbd7 Lc4xb5+  Pb8-d7 c4xb5+  b8-d7 

12. O-O-O Td8 O-O-O    Ta8-d8 e1-c1   a8-d8 

13. Txd7  Txd7 Td1xd7   Td8xd7 d1xd7   d8xd7 

14. Td1   De6 Th1-d1   De7-e6 h1-d1   e7-e6 

15. Lxd7+ Pxd7 Lb5xd7+  Pf6xd7 b5xd7+  f6xd7    

16. Db8+  Pxb8 Db3-b8+  Pd7xb8 b3-b8+  d7xb8 

17. Td8++ Td1-d8++ d1-d8++ 

Schaaktechnieken en termen 

Elk schaakspel bestaat uit een combinatie van strategie en tactiek. 

• Tactiek: Alle zetten die, meestal op korte termijn, kunnen leiden tot materiaalwinst. 

• Strategie: Alle zetten die tot doel hebben om desnoods op lange termijn terrein te winnen of 

stukken mobiel te maken. Strategische bewegingen worden meestal gedaan als voorbereiding op 

tactische plannen, bijvoorbeeld om de stukken die nodig zijn om een tactische aanval uit te 

voeren op de juiste positie te brengen. 

Strategie 

In het kader van strategische plannen zijn volgende termen belangrijk. 

• Centrum: met het centrum worden vooral de velden d4, e4, d5 en e5 bedoeld (zie zwarte 

vierkant), het groter centrum is het vierkant met de hoeken c3 en f6 (zie blauwe vierkant). De 

speler die het centrum domineert en controleert, heeft een strategisch voordeel. 
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• Fianchetto: Een loper die op de langste diagonaal ontwikkeld wordt. Dit komt van “fianco” dat 

Italiaans is voor “flank”. Fianchetto betekent dus letterlijk de flankontwikkeling van een loper. 

Voor een fianchetto is het nodig dat er een pion op de flank (kolom b of g) vooruitgeschoven 

wordt. Hierdoor kan de stelling verzwakt zijn als de loper geslagen wordt. Daardoor is een 

fianchetto loper vaak meer waard dan normaal. Een fianchetto is soms een voordeel omdat de 

loper de volledige diagonaal onder druk zet, maar kan ook een nadeel zijn als het centrum 

volledig dicht zit. In de onderstaande figuur zijn er vier fianchetto’s.  

 

 
 

• Dubbelpion: Twee pionnen die achter elkaar staan. Een dubbelpion ontstaat als een pion een stuk 

slaat en zo in een kolom komt waar de oorspronkelijke pion nog staat. Dit betekent dat de 

achterste pion vaak geblokkeerd zal zijn door de voorste pion, wat dus vaak een nadeel is. 

• Vrij pion: Een pion die niet meer geslagen kan worden door vijandige pionnen en ook niet er 

door geblokkeerd wordt. Uiteraard kan een vrij pion wel nog steeds geslagen worden door een 

ander vijandig stuk. 

Tactiek 

In het kader van tactische plannen zijn volgende termen belangrijk. 

• Koningsvleugel: De helft van het bord waar de koning begint, dus de f, g en h-kolommen. Een 

speler kan bijvoorbeeld een aanval starten op de koningsvleugel van de tegenstander. 

• Damevleugel: De helft van het bord waar de dame begint, dus de a, b en c-kolommen. 

 

• En prise: Een stuk staat “en prise” als het in de volgende zet geslagen kan worden. 

• Vork: Zet waarbij twee stukken “en prise” komen te staan. Men kan dan meestal slechts één stuk 

redden. Indien de koning zo schaak gezet wordt, kan men zelfs niet kiezen want dan moet men 

eerst de koning redden.  

 

           
 

In de linkse figuur heeft wit zijn toren naar c6 gezet waardoor hij het zwarte paard en de zwarte loper in 

een vork zet. Zwart zal slechts één stuk kunnen redden. In de middelste figuur heeft het zwarte paard de 

witte toren en dame in een vork. Hoewel de witte toren beschermd wordt door de witte loper, kan de 

toren niet opwegen tegen het zwarte paard, en zeker al niet wat de witte dame betreft die zelfs niet 

bescherm wordt. In de rechtse figuur heeft de witte toren het zwarte paard in een vork met de zwarte 
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koning die dus schaak staat. Aangezien zwart het schaak kan oplossen door net zijn paard tussen de toren 

en de koning te zetten, zal wit echter geen voordeel kunnen halen uit zijn vork.  

 

• Wegtrekker: Een stuk wordt verplaatst voor een aanval en daarmee wordt tegelijkertijd een 

kolom, rij of diagonaal vrijgemaakt voor een tweede stuk, dat een ander vijandelijk stuk bedreigt.  

• Aftrekschaak: Een wegtrekker waarbij het stuk dat weggetrokken wordt, de baan vrijmaakt voor 

het tweede stuk dat de koning schaak zet. 

• Penning: Een stuk kan niet weggetrokken worden uit de vuurlijn van een vijandelijk stuk zonder 

een eigen stuk aan een aanval bloot te stellen. 

 

           
 

In de figuur links kan wit een wegtrekker doen door zijn pion naar c7 te zetten. De pion valt het zwarte 

paard aan en maakt plaats zodat de witte loper de zwarte toren aanvalt. In de middelste figuur kan wit een 

aftrekschaak doen door zijn loper naar b7 te zetten. De witte loper valt de zwarte dame aan terwijl de 

witte toren schaak geeft. In de figuur rechts heeft de witte loper een penning op het zwarte paard. Als 

zwart het paard verzet, dan valt de witte loper de zwarte toren aan.  

 

Gebaseerd op tactiek, kan men twee soorten spelers onderscheiden: 

• Positiespelers: Zij streven ernaar de vijandelijke strijdmacht beetje bij beetje te verzwakken 

zodat het matzetten een logisch gevolg is. 

• Aanvalsspelers: Zij zoeken de overwinning in de rechtstreekse aanval op de koning. 

Opening 

De eerste zetten van een schaakspel worden de opening van het schaakspel genoemd. 

 

In de opening zijn volgende twee zaken belangrijk: 

• Stukken ontwikkelen: vanuit hun startpositie kunnen de stukken weinig doen. Het leger moet 

ontplooid worden of anders gezegd de stukken moet ontwikkeld worden. Als vuistregel is het 

aangeraden om eerst de paarden te ontwikkelen en daarna pas de lopers. De torens zijn vooral 

nuttig in de latere fase van het spel, en worden dus meestal tijdens de opening op de achterste rij 

gehouden, al dan niet na een rokade om de koning beter te kunnen beschermen in een hoek en de 

torens te laten samenwerken. Ook de dame speelt in de opening meestal slechts een beperkte rol. 

• Centrumterrein winnen: stukken die in het centrum staan (vooral de velden d4, e4, d5 en e5) 

kunnen bijna onmiddellijk overal ingezet worden, terwijl stukken die zich langs de rand 

bevinden tijd nodig hebben om ingezet te worden in een actie die niet in hun buurt gebeurt. 

 

Aangezien de basisopstelling telkens hetzelfde is, zijn de mogelijkheden van de opening uitgebreid 

bestudeerd in de zogenaamde openingstheorie. Afhankelijk van de eerste zet, spreekt men over volgende 

categorieën van een opening: 

• Open spel: begint met 1. e4  e5 

• Halfopen spel: begint met 1. e4  maar zwart doet iets anders dan e5 

• Gesloten spel: begint met 1. d4  d5 

• Halfgesloten spel: begint met 1. d4  maar zwart doet iets anders dan d5 

• Flankspel: wit doet iets anders dan d4 of e4. 
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Als men leert schaken, wordt aangeraden om altijd met e4 te beginnen. Later kan je eens met d4 

beginnen, en pas als je goed kan schaken mag je met een flankspel beginnen. De reden hiervoor is dat de 

open en halfopen spelen in het algemeen tot eenvoudigere stellingen leiden. 

 

Heel veel openingen hebben specifieke namen, zo is bijvoorbeeld de Spaanse opening heel populair bij 

de professionele schakers. Deze opening wordt gekenmerkt door de volgende zetten: 1. e4  e5, 2. Pf3  

Pc6, 3. Lb5. Het resultaat is getoond in de onderstaande figuur. 

 

 

Eindspel 

Het eindspel is de laatste fase van het spel. Heel veel stukken zijn al geslagen of uitgewisseld, er is veel 

ruimte op het bord, en het gaat nu vooral over het mat zetten van de koning. In het ergste geval blijft één 

koning alleen achter en moet hij het opnemen tegen de koning van de vijand en slechts één of twee 

stukken. Het is interessant om te onderzoeken met welke extra stukken men het schaakmat dan kan 

afdwingen en welke extra stukken onvoldoende zijn (tenzij de tegenspeler een fout maakt). Deze extreme 

eindspelsituaties oefenen is heel erg leerrijk, het is ideaal om de stukken goed te leren gebruiken en de 

sterktes (en zwaktes) van de stukken te leren kennen. 

 

Koning tegen een Koning met volgende stukken: 

 

Extra 

Stuk(ken) 

Resultaat Opmerkingen 

 

Schaakmat 

in 

maximum 

10 zetten 

De koning wordt naar de rand gedreven waar hij het mat niet kan 

verhinderen. Dit kan gebeuren door het samenwerken van de koning met 

de dame. Pas echter op voor pat als de koning in een hoek komt! 

 

Voorbeeld: Wit: Ke7, Dd8 / Zwart: Kc5 

1. Dd3  Kc6, 2. Dc4+  Kb6, 3. Kd7  Kb7, 4. Db5+  Ka7,  5. Kc7  Ka8, 6. 

Da6++ 

Fases: Zet 1-4: Koning zit aan de rand, zet 5-6: Koning staat schaakmat. 

 

Schaakmat 

in 

maximum 

15 zetten 

Ook hier moet de koning naar de rand gedreven worden. 

 

Voorbeeld: Wit: Kd2, Te2 / Zwart: Kf4 

1. Kd3  Kf5, 2. Kd4  Kf6, 3. Te5  Kg6, 4. Kd5  Kf6, 5. Kd6  Kf7, 6. 

Tf5+  Kg6, 7. Ke6  Kg7, 8. Tg5+  Kh6, 9. Kf6  Kh7, 10. Th5+  Kg8, 11. 

Th4  Kf8, 12. Th8++ 

Fases: Zet  1- 9: Koning zit aan de rand, zet 10-12: Koning staat 

schaakmat. 

 

Voorbeeld: Wit: Ke2, Tb3 / Zwart: Ke5 

1. Ke3  Kd5, 2. Tb5+  Kc4, 3. Te5  Kc3, 4. Tc5+  Kb4, 5. Kd4  Kb3, 6. 

Tc4  Kb2, 7. Tc3  Kb1, 8. Kd3  Kb2, 9. Kd2    Kb1, 10. Tb3+  Ka2, 11. 

Kc2  Ka1, 12. Ta3++ 

Fases: Zet  1-10: Koning zit aan de rand, zet 11-12: Koning staat 

schaakmat. 
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Remise Het is onmogelijk om de koning schaakmat te zetten. 

 

Remise Het is onmogelijk om de koning schaakmat te zetten. 

  

Schaakmat 

in 

maximum 

20 zetten 

De koning moet men weer eerst naar de rand drijven, maar nu moet men 

hem daarna naar een hoek drijven. 

De witte koning moet een veld bereiken dat een paardensprong 

verwijdert is van het hoekveld, waar de zwarte koning zal mat gezet 

worden. 

 

Voorbeeld: Wit: Ke3, Ld4, Le4 / Zwart: Ke6 

1. Kf4  Kd6, 2. Kf5  Ke7, 3. Le5  Kd7, 4. Kf6  Kc8, 5. Ke6  Kd8, 6. Lb7  

Ke8, 7. Lc7  Kf8, 8. Kf6  Ke8, 9. Lc6+   Kf8, 10. Ld6+  Kg8, 11. Kg6  

Kh8, 12. Ld7  Kg8, 13. Le6+  Kh8, 14. Le5++ 

Fases: Zet  1- 5 : Koning zit aan de rand, zet  6-11: Koning zit in de 

hoek, zet 12-14 : Koning staat schaakmat. 

 

Voorbeeld: Wit: Ke3, Le2, Lc3 / Zwart: Kd5 

1. Ld3  Kc5, 2. Ke4  Kd6, 3. Ld4  Kc6, 4. Lc4  Kd6, 5. Kf5  Kd7, 6. Ke5  

Ke7, 7. Le6  Kf8, 8. Kf6  Ke8, 9. Lb6   Kf8, 10. Ld7  Kg8, 11. Kg6  

Kf8, 12. Lc5+  Kg8, 13. Le6+  Kh8, 14. Ld4++ 

Fases: Zet  1- 8: Koning zit aan de rand, zet  9-13: Koning zit in de 

hoek, zet 14: Koning staat schaakmat. 

  

Schaakmat 

in 

maximum 

30 zetten 

Ook hier moet de koning naar een hoek gedreven worden maar nu moet 

de loper het kleur van dit hoekveld kunnen bestrijken. 

Gebruik de koning en loper om de zwarte koning op te drijven. 

Het paard moet de koning van de ene hoek naar de andere drijven door 

een letter W te beschrijven. 

Let op voor de 50-zetten regel waardoor het toch nog remise zou kunnen 

worden. 

 

Voorbeeld: Wit: Kd4, Le4, Pc4 / Zwart: Ke6 

1. Ld3  Kf6, 2. Kd5  Kf7, 3. Ke5  Ke7, 4. Lf5  Kf7, 5. Pe3   Kg7, 6. Ke6  

Kg8, 7. Kf6  Kh8, 8. Pc4  Kg8, 9. Pe5  Kh8,   10. Pf7+  Kg8, 11. Lg6  

Kf8, 12. Lh7  Ke8, 13. Pe5  Kd8,    14. Ke6  Kc7, 15. Pd7  Kb7, 16. Ld3  

Kc6, 17. La6  Kc7, 

18. Lb5  Kd8, 19. Pb6  Kc7, 20. Pd5+  Kd8, 21. Kd6  Kc8, 22. Ke7  

Kb7, 23. Kd7  Kb8, 24. La6  Ka7, 25. Lc8     Kb8, 26. Pb4  Ka7, 27. 

Kc7  Ka8, 28. Lb7+  Ka7, 29. Pc6++ 

Fases: Zet  1- 9: Koning zit in een hoek, zet 10-23 : Koning zit in de 

gevaarlijke hoek, zet 24-29 : Koning staat schaakmat. 

Merk op: Men zou verwachten dat zwart beter 13. … Kf8 speelt, maar 

eigenaardig genoeg wordt dezelfde stelling dan een zet vlugger bereikt. 

13. Pe5  Kf8, 14. Pd7+  Ke8, 15. Ke6  Kd8, 16. Ld3  Ke8,   17. Lb5  

Kd8 = 18, … 

  

Remise Als zwart niet correct speelt kan het toch schaakmat worden. 

 

Het eindspel waarbij een koning het moet opnemen tegen een koning en een pion is moeilijker omdat er 

heel veel verschillende situaties zijn. De belangrijkste vraag is: kan de pion de laatste rij bereiken en dus 

promoveren tot een dame. Indien ja, dan zal de speler met de koningin winnen, indien niet, dan is het 

remise. 

 

Hieronder worden twee eenvoudige regels gegeven: 

• Vierkant regel: Als je een vierkant tekent met hetzelfde aantal velden links of rechts als dat de 

pion nog vooruit moet gaan (zoals aangegeven in de onderstaande figuur, met 4 velden), en de 

zwarte koning staat in het vierkant, dan kan hij de pion nemen en eindigt het spel in remise. Dus 
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als zwart aan zet is in onderstaande stelling, dan kan de zwarte koning het vierkant binnen gaan 

en kan hij de witte pion slaan. Indien wit aan zet is, komt de zwarte koning te laat.  

 

 
 

• Oppositie: Dit is een stand van de twee koningen die recht tegenover elkaar staan met slechts één 

veld tussenbeide zonder een ander stuk. De speler die met zijn zet de oppositie stand verkrijgt, de 

oppositie wint, heeft vaak een voordeel. De speler die met zijn zet de oppositie stand moet 

verlaten, verliest de oppositie en heeft vaak een nadeel. In de onderstaande figuur kan wit de 

oppositie nemen met Kh5. Het voordeel van de oppositie is hier duidelijk: indien wit de oppositie 

neemt, dan wint wit. Indien wit het nalaat om de oppositie te nemen, kan zwart in de volgende 

zet de oppositie winnen en eindigt het spel in remise. 

Wit neemt de oppositie: 1. Kh5  Kg7, 2. Kg5  Kf7, 3. Kf5  Ke7, 4. Ke5  Kd7, 5. Kd5 Kc7, 6. 

Ke6, en de zwarte koning mag nu naar c8 of d8 gaan, als wit zijn pion naar d5 zet kan zwart hem 

niet meer stoppen aangezien de witte koning altijd de pion kan beschermen. 

Wit neemt de oppositie niet: 1. Kg5?  Kg7 (zwart neemt de oppositie), 2. Kf5  Kf7, 3. Ke5  Ke7, 

4. Kd5  Kd7, 5. Ke5  Ke7, 6. d5  Kd7, 7. d6  Kd8, 8. Ke6  Ke8, 9. Kd6 en pat. Als wit iets anders 

doet slaat zwart de pion en is het ook remise. 

 

 

Schaakvallen 

Beginnende schakers maken vaak fouten tegen de algemene strategische principes, zoals centrum 

innemen, alle schaakstukken opstellen,... en verkiezen daarentegen om met één of twee stukken ten 

aanval te trekken. Hierdoor is de opstelling vaak zodanig zwak dat een snel schaakmat mogelijk is. 

Hoewel het meestal niet getuigd van goed schaken volgens de regels van de kunst (noch van wit, noch 

van zwart), volgen hieronder toch enkele gekende schaakvallen: 

• Gekkenmat (ook narrenmat genoemd): 1. e4  f6, 2. Pc3  g5??, 3. Dh5++ (zie linkse figuur) 

• Herdersmat: 1. e4  e5, 2. Lc4  Pc6, 3. Dh5  Pf6??, 4. Dxf7++ (zie middelste figuur) 

• Zeekadettenmat (ook mat van Legall genoemd) zoals gespeeld door de Franse schaker François 

Antoine de Legall de Kermeur (1702-1792) tegen Saint-Brie, in het Café de la Régence, Parijs 

(1750): 1. e4  e5, 2. Pf3  d6, 3. Lc4  Lg4, 4. Pc3  g6, 5. Pxe5  Lxd1??, 6. Lxf7+  Ke7, 7. Pd5++ 

(zie rechtse figuur). In de operette Der Seekadett van Richard Genée uit het jaar 1876 werd deze 

partij als levendschaakpartij opgevoerd, waardoor zij aan haar naam kwam. 
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Wedstrijden 

In een officiëel schaaktornooi krijgt een speler die wint 1 punt toegekend, de verliezer krijgt 0 punten. 

Als het spel eindigt in remise, krijgen beide spelers een half punt. 

 

In officiële wedstrijden of tornooien, is de bedenktijd gelimiteerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

een zogenaamde schaakklok. Dit is een klok met twee wijzerplaten waarvan er om beurt één van de twee 

loopt. Voor het begin van een schaakpartij wordt elke klok ingesteld op een bepaalde tijd, bv. 1 uur. Elke 

speler moet na zijn zet met dezelfde hand waarmee hij zijn zet gedaan heeft ook zijn eigen klok 

indrukken waardoor zijn klok stopt en de andere klok begint te lopen. Vanaf cijfer 11 duwt de grote 

wijzer een “vlag” omhoog. Wanneer de klok precies op cijfer 12 komt, dan “valt de vlag” en is zijn tijd 

op. Hij verliest dan het spel wegens tijdsgebrek. Er bestaan tegenwoordig ook digitale versies van een 

schaakklok. 

 

              
 

Indien een zogenaamde Fischer-klok gebruikt wordt, dan krijgt elke speler een beetje extra tijd na elke 

zet, bv. 30 seconden. Dit voorkomt dat een speler een partij met een simpele stelling louter en alleen uit 

tijdsgebrek toch nog zou verliezen. Dit is uiteraard enkel mogelijk met een digitale klok. 

 

Enkele gebruikelijke tijdsinstellingen 

• Elke speler krijgt 2 uur voor zijn eerste 40 zetten, en krijgt er dan 1 uur bij voor zijn volgende 20 

zetten. Daarna krijgt hij nog eens 30 minuten tijd erbij voor de rest van zijn zetten. Hierbij kan 

ook een Fischer klok gebruikt worden waarbij elke speler per zet 30 seconden extra tijd krijgt. 

• Rapidschaak: Elke speler krijgt tussen de 15 en 60 minuten voor al zijn zetten. Indien met een 

Fischer klok gespeeld wordt, dan moet de voorziene tijd plus 60 keer de extra tijd tussen de 15 

en 60 minuten liggen. 

• Blitzschaak: Elke speler krijgt 10 minuten of minder voor al zijn zetten. Indien met een Fischer 

klok gespeeld wordt, dan moet de voorziene tijd plus 60 keer de extra tijd 10 minuten of minder 

zijn. 

Geschiedenis 

Schaakspel 

Mensen spelen al lang bordspelen. Zo heeft men een graftekening gevonden op het graf van de 

Egyptische koningin Nefertari met de afbeelding van een koningin die een spel speelt met stukken die 

goed op de moderne schaakstukken gelijken. 
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Het moderne schaakspel vind zijn oorsprong in het bordspel “Chaturanga” (= vierledig) dat ontstaan is in 

India in de 6de eeuw. De stukken van de twee legers stelden de vier afdelingen van het leger voor: 

Olifant (loper), Cavalerie (paard), Strijdwagen (toren) en Soldaten (pion). Daarnaast was er ook nog de 

Koning en de Generaal (dame) die soms ook Minister genoemd werd. 

 

Een Perzische koning kreeg een Chaturanga spel cadeau van een Indische koning. De Perzen 

veranderden het spel in "Shatranj" in de 7de eeuw. Door de uitbreidingen van het Perzische rijk en de 

Perzische veroveringen, kwam het spel in Europa. Het waren de Noormannen (Vikingen) die het spel 

naar Engeland brachten zodat na 1100 het grootste deel van de ontwikkelde wereld het schaakspel kende. 

 

    
 

De figuren tonen het Shatranj spel en de stukken zoals gevonden van een Iraans Shatranj spel uit de 12de 

eeuw. 

 

In het oude spel was de toren het machtigste stuk van het bord. De naam “rokade” is afgeleid van het 

Perzische woord voor strijdwagen: “ruhk”. De dame kon slechts 1 veld in diagonale richting en de loper 

slechts 2 velden maar die kon over andere stukken springen. De naam “schaken” is afgeleid van het 

Perzische woord “shah” dat koning betekent. Ook “Schaakmat” komt rechtstreeks uit het Perzische  

“Shah mat” wat betekent: “de koning is verslagen”. 

 

In de 15de eeuw werden de schaakreglementen verandert om het spel te versnellen. Zo werden de 

koningin en de loper krachtiger gemaakt. Hierdoor werd het ook noodzakelijk gevonden om de koning 

beter te verdedigen en bovendien de torens beter te doen samenwerken. De oplossing werd gevonden in 

een gecombineerde zet van de koning en een toren: de korte en lange “rokade”. Ook kreeg de pion toen 

het recht bij de eerste zet, twee velden vooruit te gaan. Hierdoor kon hij dus ontsnappen aan een 

vijandelijke pion die hem anders had kunnen slaan. Daarom werd ook de “en passant” regel ingevoerd. 

 

Tegen 1650 was schaak geëvolueerd tot het spel dat we nu kennen en zoals we het nu spelen. Halfweg de 

18de eeuw werden de schaakregels internationaal vastgelegd waar de meeste spelers zich dan ook aan 

hielden. 

 

De vorm van de schaakstukken zoals die nu het meest voorkomen, werd ontworpen door Nathaniel 

Cooke en gepromoot door de schaker Howard Staunton, vandaar dat dit ontwerp de naam Staunton 

draagt. De eerste Staunton schaakstukken werden geproduceerd in 1849 door het bedrijf van John Jaques 

of London. Dit ontwerp zorgt ervoor dat elke speler de stukken altijd gemakkelijk kan herkennen, het 

zijn de enige stukken die mogen gebruikt worden in officiële wedstrijden. 
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Wereldkampioenschappen 

    
 Howard Staunton Wilhelm Steinitz Alexander Aljechin Max Euwe 

 

Jaar Verdediger Uitdager + - = Plaats(en) 

Onofficiële wereldkampioenschappen 

1821 LOUIS DE LA 

BOURDONNAIS 

Alexandre 

Deschapelles 

    

1834 LOUIS LA 

BOURDONNAIS 

Alexander McDonnell 45 28 13 Londen 

1840 Dood van La 

Bourdonnais 

     

1843 PIERRE SAINT-

AMANT 

Howard Staunton 3 2 1 Londen 

1843 HOWARD STAUNTON Pierre Saint-Amant 11 6 4 Parijs 

1846 HOWARD STAUNTON Bernhard Horwitz 14 7 3 Londen 

1851 Round-Robin met in totaal 16 spelers: 

(1) ADOLF ANDERSSEN 

(2) Marmaduke Wyvill 

(3) Elijah Williams 

(4) Howard Staunton 

(5) Jozsef Szen 

(6) Hugh  Kennedy 

(7) Bernhard Horwitz 

(8) James Mucklow 

   London 

1858 PAUL MORPHY Adolf Anderssen 7 2 2 Parijs 

1860 Morphy trekt zich terug 

uit het openbaar leven 

     

1861 ADOLF ANDERSSEN Ignac Kolisch 4 3 2 Londen 

1862 ANDERSSEN Louis Paulsen 3 3 2 Londen 

Officiële wereldkampioenschappen 

1866 Adolf Anderssen WILHELM STEINITZ 6 8 0 Londen 

1872 WILHELM STEINITZ Johannes Zukertort 7 1 4 Londen 

1876 WILHELM STEINITZ Blackburne 7 0 0 Londen 

1886 WILHELM STEINITZ Johannes Zukertort 10 5 5 New York, St-

Louis 

1889 WILHELM STEINITZ Mikhail Tsjigorin 10 6 1 Havanna 

1890/1 WILHELM STEINITZ Isidor Gunsberg 6 4 9 New York 

1892 WILHELM STEINITZ Mikhail Tsjigorin 10 8 5 Havanna 

1894 Wilhelm Steinitz EMANUEL LASKER 5 10 4 New York, 

Philadelphia, 

Montreal 

1896/7 EMANUEL LASKER Wilhelm Steinitz 10 2 5 Moskou 

1907 EMANUEL LASKER Frank Marshall 8 0 7 New York, 

Philidelphia, 

Washington, 

Baltimore, 
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Chicago, Memphis 

1908 EMANUEL LASKER Siegbert Tarrasch 8 3 5 Düsseldorf, 

München 

1910 EMANUEL LASKER Carl Schlechter 1 1 8 Wenen, Berlijn 

1910 EMANUEL LASKER Dawid Janowski 8 0 3 Berlijn 

1921 Emanuel Lasker JOSÉ CAPABLANCA 0 4 10 Havanna 

1927 José Capablanca ALEXANDER 

ALJECHIN 

3 6 25 Buenos Aires 

1929 ALEXANDER 

ALJECHIN 

Efim Bogoljoebov 11 5 9 Wiesbaden, 

Heidelberg, Berlijn, 

Den Haag 

1934 ALEXANDER 

ALJECHIN 

Efim Bogoljoebov 8 3 15 Duitsland 

1935 Alexander Aljechin MAX EUWE 8 9 13 Nederland 

1937 Max Euwe ALEXANDER 

ALJECHIN 

4 10 11 Nederland 

1946 Dood van Aljechin MAX EUWE     

Oprichting Féderation International D’Echecs (FIDE) 

1948 Round-Robin met 5 spelers, elk 5 partijen tegen 

elkaar (20 punten): 

1) MIKHAIL BOTWINNIK: +10 –2 =8: 14 

2) Vasily Smyslov: 11 

3 / 4) Paul Keres, Samuel Reshevsky: 10 

5) Max Euwe: 4 

   Den Haag, Moskou 

1951 MIKHAIL 

BOTWINNIK 

David Bronstein 5 5 14 Moskou 

1954 MIKHAIL 

BOTWINNIK 

Vasily Smyslov 7 7 10 Moskou 

1957 Mikhail Botwinnik VASILY SMYSLOV 3 6 15 Moskou 

1958 Vasliy Smyslov MIKHAIL 

BOTWINNIK 

5 7 11 Moskou 

1960 Mikhail Botwinnik MIKHAIL TAL 2 6 13 Moskou 

1961 Mikhail Tal MIKHAIL 

BOTWINNIK 

5 10 6 Moskou 

1963 Mikhail Botwinnik TIGRAN PETROSJAN 2 5 15 Moskou 

1966 TIGRAN PETROSJAN Boris Spassky 4 3 17 Moskou 

1969 Tigran Petrosjan BORIS SPASSKY 4 6 13 Moskou 

1972 Boris Spassky BOBBY FISCHER 3 7 11 Reykjavik 

1975 - (Fischer doet vrijwillig 

afstand van zijn titel) 

ANATOLY KARPOV - - - - 

1978 ANATOLY KARPOV Viktor Kortsjnoi 6 5 21 Baguio City 

1981 ANATOLY KARPOV Viktor Kortsjnoi 6 2 10 Merano 

1984 ANATOLY KARPOV – Kasparov werd afgelast 

wegens ziekte van Karpov. 

5 3 40 Moskou 

1985 Anatoly Karpov GARRY KASPAROV 3 5 16 Moskou 

1986 GARRY KASPAROV Anatoly Karpov 5 4 15 Londen, Leningrad 

1987 GARRY KASPAROV Anatoly Karpov 4 4 16 Seville 

1990 GARRY KASPAROV Anatoly Karpov 4 3 17 New York, Lyon 

Splitsing met Professional Chess Association (PCA) 

1993 GARRY KASPAROV Nigel Short 6 1 13 Londen 

1995 GARRY KASPAROV Viswanathan Anand 4 1 13 New York 

2000 VLADIMIR KRAMNIK Garry Kasparov 2 0 13 Londen 

2004 VLADIMIR KRAMNIK Peter Leko 2 2 10 Brissago 

Splitsing met Féderation International D’Echecs (FIDE) 

1993 ANATOLY KARPOV Jan Timman 6 2 13 Nederland, Oman 

1996 ANATOLY KARPOV Gata Kamsky 6 3 9 Elista 
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1998 ANATOLY KARPOV Viswanathan Anand 4 2 2 Groningen, 

Lausanne 

1999 ALEXANDER 

KHALIFMAN 

Vladimir Akopian 2 1 3 Las Vegas 

2000 VISWANATHAN 

ANAND 

Alexei Shirov 3 0 1 New Delhi, 

Teheran 

2002 RUSLAN 

PONOMARIOV 

Vassily Ivanchuk 2 0 5 Moskou 

2004 RUSLAM 

KASIMDZHANOV 

Michael Adams 3 2 3 Tripoli 

2005 Round-Robin met 8 spelers, elke speler speelt 2 

partijen tegen elke andere speler (14 punten) 

(1) VESELIN TOPALOV: +6 -0 =4: 10 

(2) Viswanathan Anand: 8,5 

(3) Peter Svidler: 8,5 

(4) Alexander Morozevich: 7 

(5) Peter Leko: 6,5 

(6) Ruslam Kasimdzhanov: 5,5 

(7) Michael Adams: 5,5 

(8) Judith Polgar: 4,5 (de eerste keer dat een 

vrouwelijke schaakster deelneemt aan het 

wereldkampioenschap) 

   Potrero de los 

Funes, San Luis 

Hereniging Féderation International D’Echecs (FIDE) 

2006 VLADIMIR KRAMNIK Veselin Topalov 5 4 7 Elista 

2007 Round-Robin met 8 spelers, elke speler speelt 2 

partijen tegen elke andere speler (14 punten) 

(1) VISWANATHAN ANAND: +4 -0 =10: 9 

(2) Vladimir Kramnik: 8 

(3) Boris Gelfand: 8 

(4) Peter Leko: 7 

(5) Peter Svidler: 6,5 

(6) Alexander Morozevich: 6 

(7) Levon Aronian: 6 

(8) Alexander Grischuk: 5,5 

   Mexico 

2008 VISWANATHAN 

ANAND 

Vladimir Kramnik 3 1 7 Bonn 

2010 VISWANATHAN 

ANAND 

Veselin Topalov 3 2 7 Sofia 

2012 VISWANATHAN 

ANAND 

Boris Gelfand 2 1 13 Moskou 

2013 Viswanathan Anand MAGNUS CARLSEN 0 3 7 Chennai 

2014 MAGNUS CARLSEN Viswanathan Anand 3 1 7 Sochi 

2016 MAGNUS CARLSEN Sergei Karjakin 3 1 12 New York 

2018 MAGNUS CARLSEN Fabiano Caruana 3 0 12 Londen 

 

    
 Bobby Fischer Garry Kasparov Viswanathan Anand Magnus Carlsen 
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 Korte Rokade Lange Rokade En Passant 


