
Tips & Trucs voor Puntenschaak en officiële schaak 

Tips 

Het centrum is vooral in het begin van de partij belangrijk omdat je vanuit het centrum kunt 

aanvallen maar ook verdedigen. Zorg er dus voor dat je pionnen en ook de Paarden en Lopers (iets 

meer op afstand)het centrum van het bord bezetten of tenminste onder controle houden. 

Zorg dat zoveel mogelijk van je stukken goed meedoen en breng ze zo snel mogelijk in de strijd. 

“Ontwikkelen” heet dat. Daarom liever niet twee keer achter elkaar een zet met hetzelfde stuk. 

De Dame is het sterkste stuk. Het is verleidelijk de Dame daarom zo snel mogelijk te laten meedoen. 

Toch niet verstandig omdat een aangevallen Dame in het begin bijna altijd op de vlucht moet. En als 

je een zet moet doen alleen maar om je Dame in veiligheid te brengen kun je niet tegelijk een ander 

stuk ontwikkelen. Zo kom je achter in ontwikkeling en ga je in de verdediging. 

Rokeer binnen de eerste 6 zetten. De Koning kan dan niet meer zo gemakkelijk worden lastig 

gevallen en je Toren staat niet meer zo zielig in een hoekje te niksen. 

Je hebt het meeste aan een Paard als het in of dichtbij het centrum staat. De beste plek is tussen de 

vijandelijke stukken op een plek waar hij niet gemakkelijk  door vijandelijke pionnen kan worden 

aangevallen. Een Paard hoort niet aan de rand, want aan de rand kijkt hij maar naar 4 velden in 

plaats van 8. En dat is natuurlijk jammer. “Een Paard aan de rand maakt de schaker tot schand”. 

Pionnen die naast elkaar staan zijn hand in hand sterk, maar onder elkaar (een dubbelpion) is een 

verzwakking van de stelling. Ze kunnen elkaar namelijk niet helpen. Als ze bovendien geen buurpion 

hebben(een zogenaamde geïsoleerde dubbelpion)  wordt het nog erger omdat er dan een stuk van 

de tegenstander pal voor kan gaan staan dat je niet zo gemakkelijk kunt verjagen. 

Een Toren staat graag op een lege of halflege lijn zonder pionnen. En als er dan toch pionnen staan, 

houdt dan de torens er liever achter dan er voor. 

Twee Torens samen (verbonden Torens) op één open lijn zijn extra sterk. 

Je kunt de zetten van alle stukken ongedaan maken, maar pionzetten niet. Denk daarom goed na 

voordat je een zet met een pion doet. Als je spijt krijgt is het te laat! 

Ruil niet te gretig af en vooral niet als jouw stuk op een betere plek staat dan dat van je 

tegenstander. 

Trucs  

Pas op voor een “penning” die je bijna niet ongedaan kunt maken. 

Pas op voor “vorkjes”1. 

Pas op voor “aftrekschaak”2 en “dubbelschaak”. 
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 Een “vorkje”: een goedkoop stuk valt tegelijkertijd  twee duurdere stukken aan.  



Trucs 

De fantasiediagrammen tonen op de geel gemarkeerde velden een probleem/kans: 

Wit is aan zet: 

 De pion op b4 (bijv. afkomstig van veld b2) heeft een vorkje gemaakt op de zwarte loper en 

het zwarte paard.  

 Het witte paard op f3 is “gepend”  (a.h.w. gegijzeld) door de zwarte Loper. Deze situatie 

komt vaak voor. Als Wit dit paard verzet verliest hij daardoor de Dame.  

 De pion op f7 wordt aangevallen door de Loper en het Paard. De Koning mag niet slaan op f7 

want dan zet hij zichzelf schaak en dat mag nooit. Als het Paard slaat op f7 maakt het een 

vorkje met de Dame en de Toren.  

 Als Wit de Toren slaat op h8 (met Schaak ±) breekt er pure paniek uit bij Zwart. De Koning 

moet het Schaak opheffen. Dus òf de Koning naar d7, maar dat betekent verlies van de Dame 

òf het Paard van e7 naar g8. Een cadeau voor wit, want nu sneuvelt éérst nog het Paard en 

dan alsnog de Dame omdat de Koning naar d7 of (het dan lege)veld e7 moet . 

 

 Zwart is, jammer voor hem, helaas niet aan zet. Hij zou graag de witte Toren op h1 willen 

slaan met Schaak+. Wit kan dan nog wel het gepende Paard van f3 naar g1 zetten, maar dat 

is uitstel van executie. Wit slaat dat Paard en geeft daarmee Mat.  

 

Diagram 1 

a            b           c           d          e           f            g          h 

8    q k   r 8 

7 p    n p p  7 

6  p  p ↗  ↖  6 

5 l  n ↗ p  N  5 

4  P L  P  l  4 

3 P   p  N P  3 

2  L P P  P P  2 

1    Q K   R 1 

   a            b           c           d          e           f            g          h 
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 “Aftrekschaak”: door een stuk te verplaatsen komt de Koning van de tegenstander schaak te staan. Vaak sterk 

als het verplaatste stuk door deze zet een ander stuk van de tegenstander aanvalt. 



Voorbeelden van eenvoudige matvoeringen 

Wit kan Zwart op 3 manieren in één zet Mat zetten:  (Verkleind bord uit praktische overwegingen) 

1. Achter het hekje!! Komt (te) vaak voor. Zwart heeft verzuimd een ontsnappingsgaatje te 

maken voor zijn Koning. Dus: Toren naar d8 > Mat . 

2. Ook achter dit hekje: Dame naar d8> Mat. 

3. Dame slaat de pion op g7> Mat. 

Diagram 2 

d          e           f            g          h 

8    k  8 

7 R  p p p 7 

6      6 

5  L  Q  5 

d          e           f            g          h 

 

Aftrekschaak       (Verkleind bord uit praktische overwegingen)  

Bij aftrekschaak haalt de aanvallende speler een stuk voor de Koning van de tegenstander weg 

waardoor die Koning schaak komt te staan dankzij een ander stuk. Dit weggehaalde stuk kan hij op 

een veld naar keuze zetten, want eerst moet de tegenstander het schaak opheffen! 

Diagram 3. Wit kan met “Schaak” de Loper dus zetten waar hij maar wil. Bijvoorbeeld op veld f4 of f6. 

“Drie op een rij”.  Wit is aan zet. De Loper op d6 kwam van e5 of f1. 

Diagram “ 3 

d          e           f            g          h 

8 R  k  r 8 

7 p q  p p 7 

6 L     6 

5      5 

4 R     4 

d          e           f            g          h 

Voor wie meer wil: “1001 Chess Exercises for Beginners” €. 15,95 www.newinchess.com . 

http://www.newinchess.com/


 

 


