
Thuisopdrachtjes Les 2 RDS Jeugdschaken volgens de stappenmethode 

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

 Blz. 7 even herhalen over aanval en slaan 
 Blz. 12 samen oefenen over het bedenken hoe je aanvalt 
 Blz. 13 over verdedigen door : weggaan, dekken, slaan of tussenplaatsen 

Het zou goed zijn als iedereen deze bladzijden nog eens goed leest en kent voor de volgende 
les. Het meeste weet je al maar misschien niet precies zoals het hier is uitgelegd. 

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 12, 14-18 en 
20 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. 12 : De stip geeft aan wie aan zet is met het stuk dat onder naast het bord staat. Zet 
op alle velden op het bord een + waar je dit stuk neer kunt zetten zodanig dat het ‘t 
belangrijkste stuk van de andere partij aanvalt. Zonder dat de ander jou eerst kan slaan. 

- Blz. 14 : Zet eerst een cirkel om het stuk dat aangevallen wordt. Teken dan een pijl van 
het stuk dat je gaat verzetten naar het veld om het aangevallen stuk te verdedigen.  

- Blz. 15 : Zet opnieuw eerst een cirkel om het stuk dat aangevallen wordt. Teken dan een 
pijl van dat stuk naar het veld waar je dat stuk naartoe verplaatst zodat het niet meer 
geslagen kan worden of zodat het gedekt staat. 

- Blz. 16 : Kijk welke kleur aan zet is. Omcirkel eerst de stukken van de tegenstander die 
aangevallen staan. Teken dan een pijl van een van jouw stukken naar het stuk dat niet 
gedekt staat. Natuurlijk zonder dat je er daarna zelf afgeslagen wordt. 

- Blz. 17 : Kijk goed wie aan zet is. Omcirkel jouw stuk dat wordt aangevallen. Maar jij bent 
eerst en kunt de aanvaller er eerst af slaan. Teken een pijl van de cirkel naar het stuk dat 
jij er eerst af slaat. 

- Blz. 18 : Deze opgave is hetzelfde als blz. 16 of 17 alleen iets moeilijker omdat er meer 
stukken op het bord staan. 

- Blz. 19 : Deze mag je overslaan want deze opgaven heb je allemaal al een keer gedaan. 
- Blz. 20 : Deze moet je kunnen als je de vraag begrijpt. De soort vraag heb je al gehad. 

 
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) 


