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SPEL
EVEN VOORSTELLEN
Voor wie de eerste editie’s van „DOOR ZETTEN” heeft gemist zal ik me nog even kort
voorstellen. Mijn naam is Huub van der Logt en ik woon in Niekerk (Gr.). Met inmiddels
ruim 40 jaar ervaring in het geven van schaaklessen begon ik in 2015 met wat nu de
„Schaak maar raak! Academy” is geworden.
Vanuit de „Schaak maar raak! Academy” informeer, adviseer en begeleid ik scholen bij
het invoeren en uitvoeren van schaakonderwijs. Daarnaast organiseer ik promotionele activiteiten om het schaakSPEL te promoten, want zonder schaakSPEL is er
immers ook geen schaakSPORT. Tevens ontwikkel ik schaakproducten en leermiddelen.
Recente nieuwe ontwikkelingen zijn:
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•

„Chess for Fun”, onder deze naam verschijnen nu een aantal door mij bedachte en
ontwikkelde schaakproducten en een aantal bestaande producten die ik opnieuw
vorm heb gegeven. Meer over „Chess for Fun” is te lezen op de website
schaakmaarraak.nl en daar zijn enkele producten ook GRATIS te downloaden.

•

„DOOR ZETTEN”, een magazine voor alle liefhebbers van het schaakSPEL.

DOOR ZETTEN
Dit is inmiddels al de derde editie van „DOOR ZETTEN”. Afgaande op het aantal downloads van de eerste twee edities is er
genoeg belangstelling, al viel het aantal reacties wat tegen. Hetzelfde geldt voor de gratis „Chess for Fun” downloads, ook
hiervan hoor ik heel graag jullie ervaringen en mening.
Het zou leuk zijn als er een rubriek in „DOOR ZETTEN” zou komen met foto’s, reacties en ervaringen van jullie.
In plaats van alvast kort te beschrijven wat er in deze derde editie aan bod komt wil ik jullie, lezers van „DOOR ZETTEN”, iets
vragen. Het magazine „DOOR ZETTEN” is geheel gratis, maar zou ik van ieder van jullie mogen vragen om het magazine door
te sturen naar één of meerdere andere schaakliefhebbers die je kent? Op die manier kunnen meer mensen kennismaken met
dit magazine.
Ik wens iedereen weer veel plezier met zijn/haar eigen reis door de schaakwereld en kijk uit naar reacties.
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DOOR ZETTEN
VOOR SCHAAKLIEFHEBBERS
Met de eerste twee edities van „DOOR ZETTEN” had ik de bedoeling om te
kijken aan wat voor magazine er behoefte was. Waar echter het aantal
downloads en de verspreiding van de beide edities positief opviel, viel het
aantal reacties juist wat tegen. De reacties die ik ontving waren echter
allemaal erg positief en gelukkig waren er wel enkele reacties met
inhoudelijke wensen en opmerkingen.
Het heeft mij doen besluiten om vanaf deze editie „DOOR ZETTEN” vooral te
richten op schaakliefhebbers en iedereen die op enigerlei wijze betrokken is
bij schaken binnen het basisonderwijs.

Ik schreef in een eerdere editie al over de toenemende belangstelling in
Nederland voor schaken in het basisonderwijs, maar het afgelopen jaar is
de belangstelling voor het schaken ook overgeslagen naar anderen.

CORONA

Uiteraard is een belangrijke oorzaak de komst van de Corona-epidemie
en de vele beperkingen die dat voor ons normale leven tot gevolg had.
Waar zoveel niet meer kon, was schaken wel mogelijk.
Hier werd op ingesprongen door bijvoorbeeld de digitale leermethode
Chessity die gratis accounts beschikbaar stelde en met familie-accounts
kwam.
Later in het jaar was er ook nog de Netflix-serie „The Queen’s Gambit”
die razend populair werd bij zowel schakers als niet-schakers en tevens
zorgde voor een enorme toename in de belangstelling voor het schaken.
Zeer waarschijnlijk heeft het afgelopen jaar dus een aanzienlijk aantal
mensen ofwel voor het eerst leren schaken, of na lange tijd opnieuw het
schaakspel ontdekt.

CHESSITY

De meeste mensen die eenmaal kunnen schaken worden geen lid van een
schaakclub of en gaan niet meedoen aan schaaktoernooien. Dit is zowel
bij kinderen als volwassenen het geval en is ook heel begrijpelijk, want
niet alles dat we leren wordt ook een activiteit die we als hobby of sport
gaan beoefenen.
Schaken wordt door de meeste mensen (jong en oud) gespeeld als een
gezellig spelletje. Degene die dan wat beter willen leren schaken komen
echter al gauw terecht in de wereld van de schaaksport, met ingewikkelde uitleg van clubschakers of in ingewikkelde schaakboeken.
Dat is waar ik met het magazine „DOOR ZETTEN” iets aan wil doen. Ik wil
schrijven voor iedereen die schaken als een leuk gezellig spelletje ziet en
het wat beter wil leren spelen.
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QUEEN’S GAMBIT

Daarnaast zal „DOOR ZETTEN” zich richten op het leren schaken binnen het basisonderwijs. Het zal trachten hulpmiddelen te bieden om iedere schaakles nog leuker te
kunnen maken. Zo zal er aandacht zijn voor de schaakvarianten en leermiddelen die ik
onder de naam „Chess for Fun” (gedeeltelijk ook gratis) aanbied, maar ook zullen er
schaakpuzzels verschijnen die direct in de schaakles op school gebruikt kunnen worden.
Wat een uitdaging zal zijn, is om een balans te vinden tussen de grote verschillen in
schaakkennis en schaakervaring die er bij lezers zal bestaan. Het mag niet te eenvoudig
zijn, maar ook niet te moeilijk. Ik hoop daar mede met hulp van jullie reacties uit te komen.
Wat betreft de frequentie waarmee ik nieuwe edities van „DOOR ZETTEN” zal laten verschijnen twijfel ik nog tussen twee-maandelijks of eens per kwartaal. Ik ga voorlopig
proberen om het eens per twee maanden te laten verschijnen, maar het is erg veel werk
om alleen te doen, dus het zal ook afhangen van mijn beschikbare tijd.
Mijn huidige planning is om edities van „DOOR ZETTEN” te laten verschijnen in februari,
april, juni, augustus, oktober en december.
Ik blijf heel graag reacties horen, zodat „DOOR ZETTEN” alleen maar mooier en beter zal
worden en datgene zal bieden waarnaar veel schaakliefhebbers op zoek zijn. Wat ik ook
hoop is dat dit magazine gedeeld wordt. Ken je iemand met belangstelling voor het
schaakspel maak ze dan eens attent op dit magazine, of stuur ze een exemplaar, digitaal of
geprint.
Tot slot nog twee bijzondere nieuwtjes!
Vanaf deze editie zul je in „DOOR ZETTEN” zogenaamde QR-codes en FEN-codes gaan
aantreffen. Wat dat zijn en hoe eenvoudig ze werken zul je hierna kunnen lezen, maar ze
zullen „DOOR ZETTEN” meer maken dan alleen maar een digitaal of geprint magazine.
Veel (schaak-)plezier gewenst met „DOOR ZETTEN”!

QR-CODE
Te beginnen met deze editie van „DOOR ZETTEN” worden er
als test bij diverse artikelen zogenaamde QR-codes geplaatst.
Door de betreffende QR-code te scannen, met bijvoorbeeld de
camera van een mobiel, ga je direct naar een bijbehorende
webpagina.
Op de webpagina kun je bijvoorbeeld iets downloaden of een
schaakfragment naspelen. De QR-codes zijn dus een aanvulling op de tekst.
Als voorbeeld heb ik hiernaast een QR-code geplaatst waarmee je de eerste twee edities van „DOOR ZETTEN” kunt
downloaden.

DOOR ZETTEN

In „DOOR ZETTEN” wil ik schrijven over onderwerpen waar je als lezer meteen wat aan
heb en mee aan de slag kunt. Eigenlijk moet je na het lezen ervan bijna direct beter gaan
schaken. Nog leuker is het natuurlijk als je dat samen met iemand kunt doen en dan beide
beter gaat schaken of elkaar kunt helpen.
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FEN-TASTIC
Op de vorige pagina viel al te lezen dat er vanaf deze editie QR-codes bij een
aaantal artikelen geplaatst zullen worden, maar er is nog meer nieuws, namelijk
„FEN-codes”.
Een FEN-code is een reeks tekens waar een schaakstelling mee opgeslagen kan
worden. Heb je zo’n FEN-code dan kun je deze gebruiken bij diverse schaakprogramma’s om de stelling na te spelen. Maar je kunt zo’n FEN-code ook
gebruiken bij een digitaal demonstratiebord zoals bijvoorbeeld dat van
Chessity (zie bovenstaande afbeelding).
Het gebruik van een FEN-code is eigenlijk heel eenvoudig.
1.

Je kopieert de FEN-code uit de tekst, bijvoorbeeld de volgende FEN-code:
7k/1b1r2p1/p6p/1p2qN2/3bP3/3Q4/P5PP/1B1R3K b - - 0 1

2.

Vervolgens ga je naar je schaakprogramma of naar het demonstratiebord
van Chessity.

3.

In het geval van het demonstratiebord van Chessity klik je op de knop
„FEN” en plak je de gekopieerde tekst.

Nu kun je, zonder de stelling zelf op te hoeven zetten, verder spelen. Erg handig
voor schaaklessen!
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„DOOR ZETTEN” ONLINE
Het lezen van een schaak-magazine zoals „DOOR ZETTEN” heeft als nadeel dat
je de stellingen en schaakpuzzels zelf op een schaakbord moet opzetten om ze
na te kunnen spelen.
Maar bij „DOOR ZETTEN” is dat niet langer het geval!
Enkele van de QR-codes die op diverse pagina’s in dit magazine staan brengen
je naar een webpagina met daarop een schaakbord en eronder een lijst van
stellingen uit het magazine om na te spelen.
De pagina zou direct gebruikt kunnen worden op bijvoorbeeld een digi-bord, of
zelfs bij een online schaakles. Van iedere stelling staat er namelijk een versie
zonder oplossing en een versie met de oplossing, ideaal dus voor een schaakles.
Je kunt de webpagina ook openen op een mobiel of tablet en al liggend op de
bank en bladerend door het magazine de zetten ook nog naspelen op je mobiel
of tablet.
Iedere volgende uitgave van „DOOR ZETTEN” zal op deze manier een eigen
bijbehorende webpagina krijgen waar de stellingen uit het magazine nagespeeld kunnen worden.
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Op steeds meer basisscholen in ons land wordt er aandacht besteed aan schaken. Nederland loopt
daarmee echter zeker niet voorop, want in veel landen is het al heel normaal dat kinderen op school
leren schaken.
De aandacht voor schaken binnen het basisonderwijs in Nederland is echter de laatste paar jaar in
een stroomversnelling terecht gekomen. De komst van de nieuwe digitale leermethode „Chessity”
heeft daar zeker aan bijgedragen. Toch is er nog een lange weg te gaan alvorens we kunnen zeggen
dat schaken een vak is op alle basisscholen in Nederland.

Ik begon dit artikel bewust met de zin dat er op steeds meer
basisscholen in Nederland aandacht wordt geschonken aan
schaken. Dat is namelijk precies hetgeen de schaakbond en
makers van leermethoden ook roepen.
Toch zegt naar mijn mening deze uitlating op zich niet zo veel.
Omdat schaken in Nederland (nog) geen vak is binnen het
reguliere aanbod van een basisschool is iedere school vrij om
al of niet tijd vrij te maken voor schaken en tevens zijn ze vrij
om te kiezen voor de wijze waarop ze dat doen.
In de praktijk wil dat zeggen dat er een enorme diversiteit is
aan manieren waarop er aandacht aan schaken wordt
geschonken, de tijd die er aan wordt besteed, het tijdstip
waarop en wie het schaken verzorgt.
Belanghebbenden zoals de schaakbond en ontwikkelaars
van lesmethoden toveren de meest prachtige getallen
tevoorschijn. Schaakt een school als vier kinderen van deze
school als team meededen bij een schoolschaaktoernooi?
Schaakt een school als acht kinderen als extra werk aan de
slag mochten met schaken? Schaakt een school als er een
clubje na school is waar een enthousiaste clubschaker bij
aanwezig is? Mij zeggen al de gepresenteerde cijfers niet zo
veel. Ze worden gepresenteerd vanuit een bepaald belang.
Wat er met zekerheid gezegd kan worden is dat er op heel
diverse manieren aandacht wordt geschonken aan schaken.
Een eerste onderscheid is het al of niet onder schooltijd aandacht besteden aan schaken. Als naschoolse activiteit zal het
veelal alleen leerlingen aantrekken die al een affiniteit
hebben met schaken en zal in ieder geval niet iedere leerling
van de school kennismaken met schaken. Sommige scholen
besteden alleen in de tijd voor de schoolschaakwedstrijden
aandacht aan schaken, terwijl andere scholen kiezen voor
een blok van enkele weken of juist het hele schooljaar door
een uur of half uur in de week. Naast deze varianten zijn er
nog veel meer en tevens worden ze dan ook nog eens
verzorgt door ofwel de eigen leerkracht, een enthousiaste
ouder, een andere leerkracht, iemand van een schaakclub of
een externe schaakinstructeur.
In de twee eerdere edities van „DOOR ZETTEN” heb ik mijn
visie op schaken op de basisschool al uitvoerig beschreven. Ik
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zal dan ook niet alles nog eens herhalen, maar wat naar mijn
mening absoluut het belangrijkste is, is dat als schaken als
vak een plaats wil krijgen binnen de basisscholen de lessen,
net als de andere vakken, verzorgd moeten worden door de
eigen leerkracht.
Schaken als vak wil dus zeggen dat de lessen verzorgd
worden door de eigen leerkracht en onder schooltijd.
In de twee eerdere edities van „DOOR ZETTEN” heb ik
uitvoerig geschreven over schaken als doel of schaken als
middel op de basisschool. Schaken als vak zal vooral ingezet
worden als middel om leerlingen vaardigheden bij te
brengen en verder te laten ontwikkelen. Het Europees
Parlement heeft dit ook als belangrijkste argument gebruikt
om de lidstaten aan te moedigen schaken op te nemen in het
lesaanbod.
Als een school schaken als vak wil gaan aanbieden aan haar
leerlingen, zijn er uiteraard nog veel vragen die beantwoord
moeten worden. Zo zal bijvoorbeeld bepaald moeten
worden vanaf welke groep schaken aangeboden zal worden
en hoeveel tijd er aan schaken besteed zal worden. Maar
minstens zo belangrijk is de vraag of de leerkracht er klaar
voor is om schaaklessen te verzorgen.
Schaken is (nog) niet een vak dat leerkrachten leren te geven
tijdens hun opleiding op de PABO. Dit zal misschien ooit nog
eens veranderen, maar dat is voorlopig zeker niet het geval.
Zeker als de leerkracht van een groep zelf niet kan schaken
lijkt het onmogelijk om zelf schaaklessen te verzorgen, of het
roept het beeld op dat er erg veel voorbereiding voor nodig
is om eerst zelf voldoende kennis op te doen, terwijl de
werkdruk toch al zo hoog is. Het resultaat is dan ook vaak dat
er ofwel niet met schaaklessen wordt gestart, of dat er een
extern iemand wordt ingeschakeld. Maar bij extern
ingeschakelde personen staat vaak weer het schaken als doel
centraal en niet schaken als middel.
Gelukkig bestaat er een vrij eenvoudige oplossing voor al die
scholen en leerkrachten waar het ontbreekt aan schaakkennis en die toch graag schaken als vak willen aanbieden
aan hun leerlingen.

SCHAKEN: EEN VAK APART
De digitale leermethode Chessity neemt het schaaktechnische deel vrijwel volledig uit handen van de leerkracht. De rol van de leerkracht is een motiverende en
begeleidende rol en deze kan zelfs uitstekend worden
uitgevoerd als de leerkracht zelf niet kan schaken.

Een pratend robotvriendje „Chessto” helpt waar nodig
met extra uitleg en iedere leerling kan op zijn/haar eigen
nivo en in zijn/haar eigen tempo al „gamend” leren
schaken.
Ik begrijp heel goed dat er leerkrachten zijn die hier wat
bedenkelijk naar kijken het is immers een heel andere rol
die ze vervullen dan bij reguliere vakken op school. Waar
de leerkracht meestal voor de groep staat en uitleg geeft
is de rol hier juist het achter de groep gaan staan in een
puur begeleidende rol.
Dit vraagt soms wat lef en durf, maar is in mijn ervaring
absoluut de moeite waard om te proberen en te ontdekken hoe goed dit kan werken.
Er is nog ontzettend veel meer te vertellen over de
mogelijkheden en het gebruik van Chessity. In volgende
edities van „DOOR ZETTEN” zal ik dan ook zeker nog
meer schrijven over deze digitale leermethode.
Scholen die interesse hebben in Chessity of die zoekende
zijn naar manieren om schaakonderwijs binnen de school
aan te bieden kunnen geheel vrijblijvend met mij contact
opnemen voor een informatief gesprek en/of een
demonstratie(les).
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WAT IS EIGENLIJK HET
„QUEEN’S GAMBIT”?

De populaire Netflix-serie „The Queen’s Gambit” gaat over schaken,
maar wat betekend nu eigenlijk de titel van deze serie?
Het „Queen’s Gambit” noemen we in het Nederlands het „Damegambiet”. Het is de naam van een opening bij het schaakspel. We
spreken van het Damegambiet na de zetten: 1. d4 , d5 en 2. c4 (zie
afbeelding).
Het is een van de meest gespeelde openingen in het schaakspel en
beide partijen hebben vele mogelijkheden bij hun volgende zetten.
De opening heet „Damegambiet” omdat wit begint met de pion voor
zijn dame, de d-pion en het is een gambiet (een opening met een
offer) omdat wit met zijn zet, 2. c4, de pion eigenlijk „weggeeft”.
Zwart is nu aan zet en moet kiezen, de pion slaan met 2. ... , dxc4 of
iets anders spelen. Als zwart de pion slaat noemen we het een
„Aangenomen Damegambiet”.
Wit geeft natuurlijk niet zo maar een pion weg. Wit hoopt door de
zwarte pion „weg te lokken” uit het centrum daar zelf de overhand te
krijgen. Bovendien kan wit op ieder moment met de zet Da4+ en
daarna Dxc4 de pion weer terug winnen.
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GEEF NOOIT (TE VROEG) OP!
Als je in een schaakpartij echt helemaal verloren staat, maar nog niet
mat, dan kun je ook opgeven. Eigenlijk zeg je dan dat je wel geloofd
dat de ander het goed kan uitspelen en uiteindelijk zal winnen.
Toch is het wel een beetje oppassen, want dit moet je dan wel heel
zeker weten. In het verleden hebben zelfs heel goede schakers wel
eens te vroeg opgegeven, ze konden dan eigenlijk toch nog remise
behalen of zelfs winnen.
Het voorbeeld in de afbeelding rechts is leuk om zelf of samen met
een groep op school te bekijken. Zeker voor leerlingen is het een goed
voorbeeld om niet te snel de moed op te geven.
Zwart lijkt hopeloos verloren te staan, want zwart staat hier een hele
Toren achter én wit is aan zet. Tijd om op te geven? Of toch niet?
•

Vraag eerst aan de groep wat ze denken dat de uitslag wordt van
deze schaakpartij, wit wint, zwart wint of remise.

•

Vraag vervolgens welke zetten wit allemaal kan spelen.

•

Speel vervolgens een voor een de genoemde mogelijkheden na
en kijk samen met de groep wat de uitslag wordt.

De mogelijkheden voor wit zijn beperkt, want na een zet met de
Koning of de Toren kan zwart de witte Toren slaan.
Na 1. f3 speelt zwart 1. ... , e3 (zie de tweede afbeelding). Wit is
wederom aan zet en wat wit ook speelt altijd gaat de witte Toren
verloren en wint zwart daarna.
Na 1. e3 speelt zwart 1. ... , f3 (zie de derde afbeelding). Wit is
wederom aan zet en wat wit ook speelt altijd gaat de witte Toren
verloren en wint zwart wederom.
Probeer het samen uit te spelen. De zwarte Koning slaat eerst de
witte Toren en gaat daarna op jacht naar de witte pionnen en
vervolgens lopen één of meer zwarte pionnen naar de overkant en
promoveren tot Dame.
Daarna is het mat zetten met Koning en Dame tegen de eenzame
witte Koning een goede en leerzame oefening.
Een leerzame stelling die leerlingen laat zien dat een ogenschijnlijk
hopeloze situatie, soms minder hopleoos is als je er even met aandacht naar kijkt en vooral niet opgeeft!
De QR-code die rechts staat afgebeeld laat je de stelling naspelen
op een webpagina.
De onderstaande FEN-code kun je bv. gebruiken om de stelling
weer te geven op een digitaal demonstratiebord:
8/8/8/8/4pp2/8/4PPk1/4KR2 w - - 0 1
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EEN
ECHT
PARTIJTJE
SCHAKEN
(deel 1)

Je eerste echte partijtje schaken is natuurlijk best spannend. Je
wilt het graag goed doen, maar toch hoor je na slechts een paar
zetten ineens, „mat!”. Hoe kan dat nou? Je had toch echt goed
geoefend.
Het komt omdat schaken een spel is waarbij ervaring heel
belangrijk is. Als je net heb geleerd om met een hamer een spijker
in een stuk hout te slaan, dan ben je nog niet meteen een
timmerman en sla je in het begin vast nog wel eens op je vingers.
Maar als je blijft oefenen en ook luistert naar tips van mensen met
meer ervaring dan sla je steeds minder vaak op je vingers. Als je je
eerste partijtje schaken verliest is het dus net als je eerste spijker
zelf in een stuk hout slaan en dan op je vingers slaan.
Het goede nieuws is dat je met een paar tips al heel snel een stuk
beter zult gaan schaken en zeker niet meer zo snel zult verliezen.
Laten we beginnen met te kijken hoe het komt dat je zo snel kunt
verliezen bij het schaken én natuurlijk kijken we dan ook hoe je dat
kunt voorkomen.
Bij je eerste partij heb je vaak nog geen plan en weet je ook nog
niet zo goed hoe je het beste een schaakpartij kunt beginnen. Je
doet dus maar gewoon wat en dat kan goed gaan of heel erg fout
gaan.

14

NARRENMAT
De snelste manier waarop het fout kan gaan heeft een naam
gekregen en noemen we „narrenmat” of „gekkenmat”. Het gaat als
volgt:
1. f3

e5

2. g4

Dh4 mat! (zie afbeelding)

De zwarte Dame valt de witte Koning aan en deze kan niets meer
doen om te voorkomen dat hij op de volgende zet geslagen zou
worden.
Waar ging dit nu fout? Eigenlijk al bij de eerste zet, want met 1. f3
kan zwart al veel makkelijker de witte Koning aanvallen. De
daarop volgende zet 2. g4 maakt het alleen maar erger.
Hier kunnen we dus van leren dat we ook bij het begin van een
schaakpartij al goed op de veiligheid van onze Koning moeten
letten.
We zijn dus al een klein beetje wijzer geworden, maar weten nog
niet hoe we dan wel moeten beginnen. Laten we daar eerst dus
maar eens naar kijken voordat je je volgende partij speelt.
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DE 3 GOUDEN REGELS
Er zijn een paar regels die je goed kunnen helpen bij het begin van je
partij. Die regels hebben de naam „de 3 gouden regels” gekregen:
1. BEGIN MET EEN PION IN HET CENTRUM TE ZETTEN.
De groene velden, d4, d5, e4 en e5 vormen samen het midden
(het centrum) van het schaakbord en zijn het belangrijkste.
Vanuit het centrum kun je snel alle kanten op. Probeer dus een
pion in het centrum te zetten, want wie de „baas“ is in het
centrum staat vaak beter.
2. ONTWIKKEL JE STUKKEN.
In de beginopstelling kunnen de meeste stukken nog niet zoveel
doen. Breng daarom snel je stukken (vooral paarden en lopers) in
het spel. Ze kunnen helpen om de „baas“ te worden in het
centrum. Let er dus op dat je de stukken naar het centrum laat
„kijken“!
In het voorbeeld in de afbeelding links zie je dat zowel wit als
zwart na ieder vier zetten een pion in het centrum heeft en hun
paarden en een loper allemaal al meedoen en naar het centrum
kijken. Dit is echter maar een voorbeeld er zijn heel veel
manieren waarop je kan beginnen.
3. BRENG JE KONING IN VEILIGHEID.
Zorg dat je snel kunt rokeren zodat je Koning in veiligheid wordt
gebracht. Achter zijn pionnen staat de Koning veiliger dan in het
midden. Bovendien kunnen de Torens dan ook meedoen.
In het voorbeeld in de afbeelding links zie je dat beide partijen
hun Koning in veiligheid hebben gebracht en nu ook bijna alle
stukken al mee kunnen doen.
Bedenk wel dat dit slechts algemene regels zijn om je te helpen. Het
wil niet zeggen dat er niet nog veel meer mogelijk is. Zie dit vooral als
een goed en veilig begin.

3 VEEL GEMAAKTE FOUTEN
Drie veel gemaakte fouten zijn:
1. MEERDERE KEREN MET HETZELFDE STUK SPELEN.
In plaats van twee keer met hetzelfde stuk te spelen kun je beter
met een stuk spelen dat nog niet is gespeeld.
2. TE SNEL MET DE DAME SPELEN.
De Dame is het krachtigste stuk maar als je haar te vroeg in het
spel brengt kan de ander erop gaan jagen. Dan moet jij iedere
keer een zet doen om de Dame in veiligheid te brengen terwijl de
ander maar steeds met meer stukken kan spelen.
3. SPELEN MET DE RANDPIONNEN.
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Spelen met de randpionnen (dit zijn de pionnen op a2, h2, a7 en
h7) helpt niet in het centrum en het ontwikkeld ook geen stukken,
je kunt dus beter een andere zet doen dan met een randpion
spelen.

Je weet nu al een heleboel meer over het beginnen van een
schaakpartij. Het begin van een schaakpartij noemen we de
„opening”. Na de opening volgen nog het „middenspel” en het
„eindspel”.
Over al de verschillende manieren waarop je een schaakpartij kunt
beginnen, „de opening”, zijn duizenden boeken geschreven. Veel
schakers besteden erg veel tijd aan het uit hun hoofd leren van al deze
zetten, maar veel belangrijker is het leren van de bedoeling van
zetten, ofwel „het plan”.
Maak je hier voorlopig echter niet druk over en ga met de tips die je
nu hebt lekker schaken, want zoals ik aan het begin van dit verhaal al
schreef is schaken vooral een spel waarbij je veel ervaring moet
opdoen.
De volgende keer gaan we kijken naar een trucje dat veel schakers
proberen om snel te winnen, het „herdersmat”. Natuurlijk laat ik je
dan ook zien hoe je kunt voorkomen dat je zelf snel mat gezet wordt
door dit herdersmat.

WAT ZOU JIJ DOEN?
Met de tips die je heb gekregen moet het al een stuk beter gaan in je
volgende schaakpartij.
Als je de tips goed heb gelezen en begrepen dan zullen de volgende
twee vragen makkelijk te beantwoorden zijn.
1.

In de eerste afbeelding rechts is zwart aan zet. Welke van de
volgende zetten is nu het beste?
a) f6
b) Pc6
c) Ld6
d) Df6

2.

In de tweede afbeelding rechts hebben beide spelers drie zetten
gedaan. Wit is aan zet, welke van de volgende zetten is nu het
beste?
a) a4
b) d3
c) Lc4
d) Pd5

De oplossingen staan op bladzijde 31.
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BOEKENTIP
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Simon de Schaker is de hoofdpersoon in de populaire jeugdboekenreeks van schrijfster Joyce van der Meijden.
De hoofdpersoon Simon is een sportieve jongen van tien, die ervan
droomt om topschaker te worden. Met zijn vrienden beleeft hij
allerlei spannende avonturen. Maar naast spannend is er in de boeken
ook erg veel humor.
Er zijn inmiddels al drie boeken verschenen in de serie van Simon de
Schaker. Alle drie zijn het fantastische boeken om uit voor te lezen, of
natuurlijk om zelf te lezen.
Het leuke aan deze boeken is ook dat zowel schakers als nietschakers kunnen genieten van de verhalen. Je hebt er geen
schaakkennis voor nodig en Simon maakt ook een heleboel dingen
mee die niets met schaken te doen hebben.
Voor leerkrachten en andere die schaaklessen geven kan het een leuk
idee zijn om bij iedere les een stukje voor te lezen. Dat zal vast en
zeker bij de kinderen in de smaak vallen.

Voor kinderen die (beter) leren schaken met Chessity is er nog een
bijzondere mogelijkheid om te genieten van de avonturen van Simon
de Schaker.
Speciaal voor Chessity heeft Joyce van der Meijden namelijk het hele
eerste deel ingesproken als luisterboek. Door het behalen van
voldoende sterren en stickers kunnen kinderen nu de hoofdstukken
van het eerste boek vrijspelen en dan vervolgens beluisteren.
Wat mij betreft zijn de boeken over Simon de Schaker ook prachtige
boeken om cadeau te geven. Het zijn fraaie gebonden uitgaven en ze
kosten € 13,95 per deel .
Deel 1 - Simon de Schaker - Akelige Arnold
Deel 2 - Simon de Schaker - Oma’s schat
Deel 3 - Simon de Schaker - Stiekem naar Charkassië
De QR-code brengt je naar een artikel op de website van Chessity
over hun speciale actie met de boeken van Joyce van der Meijden.
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SCHAAKPUZZELS
Deze zes schaakpuzzels beginnen met twee puzzels waarbij mat in één zet
moet worden gegeven, daarna volgen twee puzzels waarbij mat in twee
zetten gegeven moet worden. De laatste twee zijn puzzels waarbij de beste
zet voor wit moet worden aangegeven.
De QR-code op deze pagina bevat de link naar een webpagina waarop deze
schaakpuzzels uitgespeeld kunnen worden. Tevens zijn daar ook de antwoorden te vinden en na te spelen.
De antwoorden staan ook op pagina 31.

SCHAAKPUZZEL 0221 - 1
Wit is aan zet en kan in één zet winnen.
1. ..........

FEN

kr6/1p6/p7/4b3/8/8/6BP/R6K w - - 0 0

SCHAAKPUZZEL 0221 - 2
Wit is aan zet en kan in één zet winnen.
1. ..........

FEN

1k1r4/1bNr4/3P1p2/6p1/7p/8/6PP/RR5K w - - 0 0

SCHAAKPUZZEL 0221 - 3
Wit is aan zet en kan in twee zetten winnen.
1. .......... , ..........
2. ..........

FEN
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1r1k4/2R4R/8/8/8/6pP/PPP4q/K1B5 w - - 0 0

SCHAAKPUZZELS
SCHAAKPUZZEL 0221 - 4
Wit is aan zet en kan in twee zetten winnen.
1. .......... , ..........
2. ..........

FEN

3qr1k1/pp3pp1/2p1b3/4P3/8/2PQ4/PPB2PP1/4K2R w K - 0 0

SCHAAKPUZZEL 0221 - 5
Wit is aan zet, wat is de beste zet voor wit?
1. ..........

FEN

6k1/6pp/4q3/5NP1/4B2P/6K1/8/8 w - - 0 0

SCHAAKPUZZEL 0221 - 6
Wit is aan zet, wat is de beste zet voor wit?
1. ..........

FEN

8/4r1k1/p3npp1/4Q3/3P1P2/4P1P1/3q1N2/2R3K1 w - - 0 0
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Chessity is waarschijnlijk de meest gebruikte schaaklesmethode in het basisonderwijs. Het „gamend” leren
schaken is erg aantrekkelijk voor veel leerlingen.
In Chessity zijn er nivo’s met ieder zo’n 40 levels waar bij
ieder level één, twee of drie sterren kunnen worden
verzameld door het oplossen van schaakopgaven. Hoe
beter je het doet des te meer sterren je verdient. Het
aantal behaalde sterren bij een level geeft redelijk goed
aan hoe goed een leerling het onderwerp van dat
betreffende level beheerst.
Net zoals bij andere games zijn leerlingen begrijpelijkerwijs nieuwsgierig naar volgende levels en ook
vergelijken ze zich met elkaar door te zeggen bij welk
level ze zijn.
Een beetje afhankelijk van de groep kan het al snel
gebeuren dat leerlingen zich zo snel mogelijk door levels
heen werken. Ook al hebben ze maar één ster bij een
level, toch gaan ze door naar het volgende level.

CHESSITY SUPERSTERREN
Dit kan tot gevolg hebben dat ze bij de wat latere levels
vastlopen omdat de basis van de eerdere levels er nog
niet goed genoeg in zit. Ze kunnen dan natuurlijk terug
naar de eerdere levels en deze alsnog beter onder de knie
krijgen maar zelfs dan blijft het mogelijk om met slechts
twee sterren op de meeste levels en één ster op de
resterende levels toch al het schaakexamen te mogen
doen.
Doordat ze de latere levels meestal vaker hebben
moeten doen, omdat de basiskennis van de eerdere
levels er niet goed in zit, hebben ze veel opgaven al vaker
gezien. Met als gevolg dat ze voor het schaakexamen
slagen, niet op basis van voldoende kennis, maar op basis
van herkenning van de stellingen.
Dit zorgt er dan weer voor dat ze met eigenlijk te weinig
basiskennis aan het volgende niveau gaan beginnen en
dat de motivatie sneller kan verdwijnen.
Deze lange intro en uitleg was nodig om uit te kunnen
leggen wat ik bij mijn schaaklessen gebruik.
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Op deze manier heeft iedere leerling kans om in een week in de top 5
te eindigen, want iedere week begint iedereen weer met een blanco
score voor de weeklijst.
Omdat de leerlingen gedurende de week de standen niet kunnen zien
is het altijd extra spannend bij het begin van de volgende schaakles.
Degene die namelijk die week het meeste aantal sterren heeft weten
te verzamelen mag een week lang de „Leo de Leeuw Superster” knuffel
houden.
Het is ook leuk om te zien dat tot op heden iedere week een ander
bovenaan is geëindigd. De leerlingen stimuleren en motiveren elkaar.
Het introduceren van deze lijstjes en de Superster-knuffel heeft er
voor gezorgd dat er ineens door de leerlingen meer gekeken wordt
naar het verzamelen van veel sterren en veel minder naar het zoveel
mogelijk levels spelen.

CHESSITY

Ik maak iedere week een lijstje met daarop de top 5 met de namen die
in totaal de meeste sterren hebben behaald én een top5 met daarop
de namen van degene die in die week het meeste aantal sterren
hebben behaald.

SUGGESTIE VOOR DE MAKERS VAN CHESSITY:
Nu is het zo in Chessity dat een nivo voor bijvoorbeeld het Pion-diploma is opgedeeld in 40 levels, waarbij in ieder level 1, 2 of
3 sterren kunnen worden behaald Deze 40 levels zijn verdeeld in 7 onderwerpen, waarbij een leerling een „sticker” behaald
als het een onderwerp afrond. Ook zijn de 40 levels zo verdeeld dat er om de 4 levels een level volgt met een „game” waarin de
onderwerpen van de voorgaande 4 levels nog eens aan bod komt. Het lastige is dat leerlingen niet kunnen zien welke levels bij
welke sticker horen en tevens is het zo dat ze zelfs als ze nooit op een level 3 sterren hebben behaald uiteindelijk toch examen
kunnen doen, terwijl het ze eigenlijk aan voldoende kennis ontbreekt. Het huidige systeem stimuleert ook het „door de levels
rennen” door leerlingen (hetgeen ik met mijn „knuffelleeuw” probeer af te remmen).
Om de vier levels volgt nu een level met een „game” met daarin opgaven die betrekking hebben op de voorgaande vier levels.
Naar mijn mening zouden deze levels/games tevens een soort „toets”-levels moeten zijn die bepalen of een leerling de stof
voldoende beheerst om verder te gaan met de volgende levels.
Het volbrengen van zo’n „toets”-level zou dan tevens een sticker op kunnen leveren. Dat zijn dan 7 stickers voor de eerste 35
levels en als level 40 wordt bereikt is er geen sticker, maar het recht om het schaakexamen te maken.
Hieraan gekoppeld zou het een idee kunnen zijn om de levels dan ook niet langer één voor één vrij te spelen, maar ze vrij te
geven in blokken van vijf levels. Op die manier kan iemand die denkt het allemaal al te kunnen ook meteen het laatste level van
dat blokje van vijf levels doen, de „toets”.
Het eenvoudige criterium om het schaakexamen te mogen doen is dan dat je alle zeven stickers verzameld moet hebben, ofwel
dus de 7 tussentijdse „toets”-levels goed volbracht moet hebben.
Dit werkt erg motiverend omdat de 40 levels dan in kleinere stappen zijn verdeeld die ieder een sticker opleveren. De
leerlingen snappen dan ook veel beter en eenvoudiger wat het verband is tussen levels, sterren en stickers. Nu is het soms een
groot raadsel wanneer en hoe ze een volgende sticker kunnen verdienen en is het ook onmogelijk om te zien welke levels bij
welke sticker behoren. Mijn suggestie is dus samengevat: „Maak sterren belangrijker dan levels!”.
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PAARDENRENNEN
De paardensprong is een van de lastigste onderdelen
om te leren bij het schaakspel. Heel veel oefenen
helpt daarbij.
Bij het spel „Paardenrennen” draait het alleen maar
om de paardensprong. Het is echter niet alleen een
goede manier om te oefenen, maar tevens een erg
leuk en spannend spel (ook als je de paardensprong al
kent).
Het bord van „Paardenrennen” is net zo groot als
twee normale schaakborden. Op het bord staan
alleen een flink aantal muurtjes waar de paarden
overheen kunnen springen.
„Paardenrennen” kun je op een aantal manieren
spelen, maar in alle gevallen gaat het erom om je
paard of paarden zo snel mogelijk naar de andere
kant van het bord te krijgen.
Er kunnen paarden van een schaakset of de meegeleverde vierkantjes met daarop een paard worden
gebruikt.
Als je nog aan het oefenen bent met de paardensprong, dan kun je eenvoudig beginnen. Beide spelers
zetten dan één van hun paarden aan hun kant op de
onderste rij van het bord (zie
afbeelding).
Je spreekt af of de paarden
elkaar ook mogen slaan en
dan doen de spelers om de
beurt een zet. Wie het eerst
de overkant bereikt is de
winnaar.
Als dit te makkelijk is geworden, dan kun je paarden
gaan toevoegen en dat
maakt het een stuk moeilijker én leuker!
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PAARDENRENNEN
Met bijvoorbeeld vier paarden is het al veel moeilijker, vooral als je
hebt afgesproken dat de paarden elkaar mogen slaan.
In de eerste afbeelding rechts zie je hoe je zou kunnen beginnen
terwijl de tweede afbeelding rechts laat zien wat er na een aantal
zetten zou kunnen gebeuren. De paarden ontmoeten elkaar ergens
midden op het bord en het is goed oppassen dat je niet geslagen
wordt.
Wie de meeste paarden het snelste naar de overkant krijgt wint het
spel.
Je kunt het spel „Paardenrennen” zelfs met nog meer paarden tegelijk
spelen, maar dan wordt het wel héél erg druk op het bord.
Na een paar keer spelen van dit spel zal de paardensprong waarschijnlijk geen probleem meer opleveren.

DE PAARDENSPRONG
De paardensprong wordt op vele verschillende manier uitgelegd.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere:
•

het is een sprong in de vorm van een „L”,;

•

het is „één veld recht plus één veld schuin”.

Een andere uitleg is dat het paard over een sloot moet springen en
dan altijd op de andere kleur terecht komt dan de kleur waarop hij
eerst stond.
Bij enkele „Chess for Fun” producten lever ik daarom een eenvoudig
hulpmiddel mee, „de sloot” (zie eerste afbeelding rechts). Deze past
op het bord (zie tweede afbeelding rechts) en laat duidelijk zien waar
een paard naartoe kan springen. Het maakt de uitleg van „de sloot”
visueel en daarmee hopelijk ook duidelijker.

RENNEN
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MINI-SCHAAK

„KLEIN MAAR FIJN!”

Het mini-schaakbord is in combinatie met „de sloot”, een aantal fiches en natuurlijk een paard een ideale manier om de
paardensprong uit te leggen aan kinderen en ze ermee te laten oefenen. Doordat het bord veel kleiner is, is alles wat
makkelijker te overzien.

+

+

+

De sloot kan op ieder veld van het bord worden geplaatst. Vervolgens wordt het paard in het midden van de sloot gezet en
worden fiches op velden aan de buitenrand van de sloot gelegd.
Vertel de leerlingen dat het paard over de sloot springt en terecht komt op een veld met een andere kleur dan waarop het
begon.
De opgave bij de geleidelijk aan moeilijker wordende stellingen is om in zo min mogelijk sprongen alle fiches te pakken te
krijgen. De leerlingen kunnen de sloot mee verplaatsen nadat het paard een sprong heeft gemaakt. De onderstaande afbeeldingen laten zien hoe dat er in de praktijk uit zou zien.

Op de volgende pagina staan een aantal stellingen die je kunt laten uitspelen op het Mini-schaakbord. Het zijn al iets
moeilijkere stellingen. Mocht je eenvoudiger willen beginnen dan kun je deze vast ook zelf bedenken en opzetten.
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MINI-SCHAAK

„KLEIN MAAR FIJN!”

Probeer met het paard in 5 zetten
alle fiches te pakken.

Probeer met het paard in 7 zetten
alle fiches te pakken.

Probeer alle fiches te pakken. Het
kan in 16 zetten, lukt je dat?

Er is met Mini-schaak natuurlijk nog veel meer mogelijk. Hieronder volgen alvast drie voorbeelden en in volgende edities van
„DOOR ZETTEN” zal er zeker nog vaker worden stilgestaan bij Mini-schaak.
Het kleinere bord maakt het voor veel beginnende schakers en schaaksters een stuk overzichtelijker. Hetgeen ze leren op het
Mini-schaakbord kunnen ze daarna makkelijker toepassen op een gewoon groot schaakbord.

Leg een fiche op het veld waar de
zwarte Koning mat zou staan.

Leg een fiche op het veld waar de
zwarte Koning pat zou staan.

Leg een fiche op elk veld waar de
witte Dame mat kan geven.
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JE EIGEN UNIEKE SCHAAKBORD
Natuurlijk mag een schaakbord niet ontbreken in de
collectie van „Chess for Fun” producten. Er zijn bij „Chess
for Fun” al genoeg bijzondere schaakborden te vinden,
maar uiteraard moet er ook „gewoon” geschaakt kunnen
worden.
Maar „gewoon” is niet echt iets wat past bij „Chess for
Fun” producten. Bijna allemaal hebben ze wel iets
„anders” of „bijzonders”.
Gelukkig is het me gelukt om iets bijzonders te
bedenken voor een „gewoon” schaakbord.
Het schaakbord dat standaard in de „Chess for Fun”
collectie is opgenomen staat hier links afgebeeld. Het
heeft een afmeting van 40x40cm. en is daarmee
geschikt voor schaakstukken met een Koningshoogte
van zo’n 75mm.
Het schaakbord wordt geleverd op een soepel
oprolbaar kunststof materiaal dat ook goed afwasbaar
is.
Het schaakbord is uitermate geschikt voor jeugdige
schakers, thuis, op school of bij een jeugdschaakclub.

Wat dit schaakbord echter bijzonder maakt, is het feit
dat het ook als een heel uniek eigen schaakbord besteld
kan worden.
In het voorbeeld links is te zien hoe het
schaakbord en een bord van Mini-schaak
voorzien zijn van het logo van Chessity.
Hiervoor hoeft er alleen maar een goed bestand
van het logo aangeleverd te worden.
Het wordt op deze manier je eigen unieke schaakbord. Dit kan al zonder enige meerkosten bij afname
van zes of meer schaakborden.
Zowel het standaard schaakbord als het Mini-schaakbord kan op deze manier je eigen unieke schaakbord
worden.
Het kan leuk en handig zijn voor scholen, schaakclubs,
als cadeau of voor bedrijven als een relatiegeschenk.
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EEN MYSTERIEUS MAT
Op het schaakbord gebeuren soms vreemde dingen. Kijk maar eens goed naar de
stelling die in de afbeelding rechts te zien is.
Zie je al wat er aan de hand is?
Zwart heeft negen pionnen en dus heeft
iemand, expres of per ongeluk, er een pion
bij gezet. Maar welke?
Gelukkig hoeft een slimme speler met de
witte stukken dit niet uit te zoeken, want
welke pion je van zwart ook verwijderd
altijd is het daarna mat in één zet!
Het is een leuke puzzel om samen met een
groep op te lossen.

FEN*

8/4r1k1/p3npp1/4Q3/3P1P2/4P1P1/3q1N2/2R3K1 w - - 0 0

OPLOSSING:
1.

Als de pion op a7 weg is, dan is Db6 mat.

2.

Als de pion op b7 weg is, dan is Pc6 mat.

3.

Als de pion op c4weg is, dan is Db4 mat.

4.

Als de pion op d3 weg is, dan is De4 mat.

5.

Als de pion op e3 weg is, dan is Lxf2 mat.

6.

Als de pion op f2 weg is, dan is Lxe3 mat.

7.

Als de pion op f7 weg is, dan is Pe6 mat.

8.

Als de pion op g6 weg is, dan is Tg4 mat.

9.

Als de pion op h3 weg is, dan is Th4 mat.

* Omdat het een stelling is die eigenlijk niet in een echte partij voor
kan komen, wordt deze FEN-code niet door alle schaakprogramma’s
geaccepteerd. Het demonstratiebord van Chessity heeft echter
geen moeite met deze FEN-code.
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wordt schaken nog leuker en
spannender.
De producten van Chess for Fun zĳn zowel bedoeld voor de beginnende
als gevorderde schaker/schaakster. Jong en oud kunnen samen plezier
beleven met de bĳzondere schaakvarianten. Tevens zĳn een aantal van de
schaakproducten uitstekend geschikt om al spelend (beter)te leren schaken.
Chess for Fun schaakproducten zĳn voor thuis, voor op school, voor de
schaakclub én zĳn originele kado’s!

KIJK SNEL OP: SCHAAKMAARRAAK.NL

CHESS for FUN

™
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SCHAAK MAAR RAAK! ACADEMY

Bloemersmastraat 40
9822 AD Niekerk
06 30796868
info@schaakmaarraak.nl
schaakmaarraak.nl

OPLOSSINGEN
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1) Het juiste antwoord is „b”, ofwel Pc6.
a) f6, maakt de zwarte Koning meer kwetsbaar en het Paard van g8 kan niet naar f6.
b) Pc6, deze zet verdedigd niet alleen de pion
op e5, maar tevens ontwikkel je een stuk. De
zet past dus goed bij de 3 gouden regels.
c) Ld6, deze zet verdedigd ook de pion op e5
en het ontwikkeld ook een stuk, maar nu kan
de pion op d7 niet meer vooruit en dus kan
ook de Loper op c8 veel moeilijker meedoen.
d) Df6, de Dame te vroeg in het spel brengen
is geen goed idee en bovendien kan het
zwarte Paard van g8 nu niet meer naar f6.
2) Het juiste antwoord is „c”, ofwel Lc4.

MEGA „CHESS for FUN”

a) a4, een zet met een randpion doet niets
aan de ontwikkeling van je stukken.

COMBI-SET

b) d3, deze zet blokkeert de Loper op f1.
c) Lc4, deze zet ontwikkeld de Loper naar
een goed veld waar de Loper ook helpt bij de
strijd om het centrum.

10%
KORTING

d) Pd5, twee keer met hetzelfde stuk in de
opening spelen is af te raden.
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SCHAAKPUZZEL 0221 - 1
1. Txa6 mat
SCHAAKPUZZEL 0221 - 2
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SCHAAKPUZZEL 0221 - 4
1. Th8+ , Kxh8
2. Dh7 mat

1. Ta8 mat

SCHAAKPUZZEL 0221 - 5

SCHAAKPUZZEL 0221 - 3

1. Ld5! , Dxd5

1. Lg5+ , Ke8

2. Pe7+, Kf7

2. Th8 mat

3. Pxd5
SCHAAKPUZZEL 0221 - 6
1. Dxf6+! , Kxf6
2. Pe4+ , Kf5
3. Pxd2
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DOOR ZETTEN
Het aantal mensen dat schaken als sport beoefend is véél kleiner dan het
aantal mensen dat recreatief schaakt. Toch richt de schaakbond zich
vooral op de schaaksport en is het overgrote deel van de boeken die
geschreven worden over schaken ook gericht op de schaaksport.
De Schaak maar raak! Academy richt zich juist op de (jonge) beginnende
en recreatieve schakers en schaaksters, maar heeft ook genoeg te bieden
voor de gevorderde schaker of schaakster.
„DOOR ZETTEN” is een magazine voor alle schaakliefhebbers. Het
bevat geen toernooiverslagen en uitvoerige analyses van partijen,
maar wel leuke en bijzondere schaakpuzzels, informatieve verhalen
en hopelijk inspirerende ideeën.
„DOOR ZETTEN” wil vooral laten zien hoe mooi en leuk het schaakspel is. Gebruik het voor nog leukere schaaklessen op school, of om
thuis samen te genieten van het schaakspel.
Uiteraard hoor ik graag reacties en hoop dat een ieder die dit
magazine onder ogen krijgt het zal delen met andere schaakliefhebbers en basisscholen in zijn/haar omgeving.

Huub van der Logt
Schaak maar raak! Academy
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