
Thuisopdrachtjes Les 1 RDS Jeugdschaken volgens de stappenmethode 

In de eerste les uit het werkboekje Stap 1 hebben we de volgende bladzijden uitgelegd: 

 Blz. 2 over het schaakbord 
 Blz. 5 over hoe de stukken, behalve de pion, over het bord mogen bewegen 
 Blz. 7 over hoe je een ander stuk kunt aanvallen en slaan 
 Blz. 10 over hoe de pion over het bord mag bewegen 

Het zou goed zijn als iedereen deze bladzijden nog eens goed leest en kent voor de volgende 
les. Dat hoeft niet zo lang te duren want het meeste weet je vast al wel. 

Ook is het goed om de oefeningen of opdrachtjes die achter deze bladzijden staan thuis te 
proberen te maken. Je hoeft niet alles te maken. Als je van elk van de bladzijden 3, 4, 6, 8-9 en 
11 ongeveer de helft van de opdrachtjes maakt is dat ook al prima. Maar als je het leuk vindt 
mag je natuurlijk ook alle opgaven maken. Vul alles met potlood in, dan kun je nog wat 
uitgummen als dat nodig is. Lees eerst de uitleg als je dat nog niet gedaan hebt voordat je aan 
de opdrachtjes begint. Wij kijken je gemaakte opdrachtjes in de volgende les na. 

Uitleg bij de opdrachtjes (Je mag een echt schaakbord en stukken gebruiken om te oefenen) : 

- Blz. 3 : Schrijf onder het bord steeds de naam van het veld (bv e7) waar de stukken staan 
- Blz. 4 : Teken op het bord op de goede plaats waar het rondje, vierkantje en ruitje moet 

staan 
- Blz. 6 : Zet op alle velden op het bord een plusteken + waar het stuk naar toe mag gaan 
- Blz. 8 : Als er geen zwarte stip naast het bord staat is wit aan zet. Zet dan een cirkel om 

alle zwarte stukken die wit er af kan slaan. Als er wel een zwarte stip naast het bord 
staat is zwart aan zet. Zet dan een cirkel om alle witte stukken die zwart er af kan slaan. 

- Blz. 9 : Ook hier geldt: geen stip dan is wit aan zet en zwarte stip dan is zwart aan zet. 
Teken een pijl van het veld waar het stuk staat naar het veld waar het stuk naar toe 
moet om een ander stuk aan te vallen (d.w.z. bij de volgende zet kan dat andere stuk er 
af geslagen worden. 
Let goed op : Zorg er voor dat het stuk dat je verzet er niet zelf afgeslagen kan worden 
door de andere kleur ! 

- Blz. 11 : Wie aan zet is weet je nu door de stip. Bij deze opdrachtjes moet je al goed 
nadenken! Doe de zet met een pion die het beste is voor de kleur die aan de beurt is. Je 
moet eerst nadenken over welke zetten je allemaal kunt doen en wat de tegenstander 
daarna kan doen. Denk ook na over welke zetten een pion ook al weer mocht doen als 
deze kan slaan of op de 2e rij (de beginstand) staat. Best moeilijk dit. 

Als je vragen hebt mag je gerust bellen, appen of e-mailen. 
 
Veel succes en plezier met het lezen en het maken van de opdrachtjes, 
 
Bert de Laat 
(06 – 543 74 456, bert.de.laat01@gmail.com) 


