
Thuisopdrachtjes Les 3 RDS Jeugdschaken volgens de stappenmethode 

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

 Blz. 20 Even herhalen met opgaven uit de toets 
 Blz. 21 Schaak zetten en schaak opheffen 
 Blz. 25 (Mogelijk) Eenvoudig mat zetten 

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. Van de bladzijden 19 en 20 kun je de rest van 
de opgaven die je nog niet gemaakt hebt maken. Als je van de bladzijden 22, 23, 24 en 26 de 
helft van de opdrachtjes maakt is dat prima. Maar als je het leuk vindt mag je natuurlijk ook 
alle opgaven maken op deze bladzijden 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 bespreken je gemaakte opdrachtjes in de volgende les. 

Let steeds op de stip als die naast het boord staat want die kleur is aan zet. Uitleg bij de 
opdrachtjes (Je mag een echt schaakbord en stukken gebruiken om te oefenen) : 

- Blz. 19 : Als je deze nog niet gedaan hebt kun je ze snel maken want je hebt ze al een 
keer eerder gedaan. 

- Blz. 20 : Deze heb je misschien ook al gedaan vorige keer anders kun je ze nu alsnog 
maken. De soort vraag heb je al gehad dus je moet het zonder verdere uitleg kunnen.  

- Blz. 22 : Verplaats één stuk zodanig dat de andere koning schaak komt te staan. Teken 
dat in met een pijl van het veld van jouw stuk naar het veld waar het naar toe moet. Let 
op dat de andere partij jouw stuk er niet af kan slaan ! 

- Blz. 23 : De tegenpartij (dat is de andere kleur dan de stip) heeft jou net schaak gezet. 
Teken een cirkel om het stuk dat dat gedaan heeft. Teken dan een pijl van een stuk op 
een veld naar een ander veld waarmee je dit schaak opheft. Denk aan de drie 
mogelijkheden om schaak op te heffen. 

- Blz. 24 : Deze opdracht is hetzelfde als de vorige maar iets moeilijker. Soms zijn er meer 
mogelijkheden en dan moet je de beste kiezen. 

- Blz. 26 : (Alleen maken als theorie blz. 25 is behandeld) Let op de stip voor wie aan zet 
is. Doe een zet met een stuk waarmee je de koning van de ander aanvalt en deze dus 
schaak zet. Het moet wel zo’n zet zijn dat de koning dit schaak niet meer op kan heffen, 
oftewel zó dat de koning schaakmat staat. Teken de zet in met een pijl. 

 
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) 


