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Wacht eens even! Niet te vlug! Weet je wel zeker dat je 
dit boek wilt openslaan? Ben je niet bang voor bloed? 

Of voor vlijmscherpe zwaarden? Weet je het hééééél zeker? 
In dit boek reis je meer dan 1000 jaar terug in de tijd. Naar 
de bloederigste en akeligste periode uit de geschiedenis:

de middeleeuwen
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Goed! Cool dat je de pagina’s in dit boek dur�  om te 
slaan. We keren terug in de tijd. De tijd van ridders en 

kastelen. De tijd van machtige koningen en koninginnen. 
Maar ook een tijd vol oorlog, ruzie en ellende. Machtige 
koningen wilden voortdurend nog méér macht, en een nóg 
groter koninkrijk. Daarom voerden ze voortdurend oorlog 
met elkaar. Ze riepen ridders bij elkaar en vormden sterke 
legers. Aanvallen!
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Om een oorlog te winnen in de middeleeuwen had 
een koning veel ridders nodig. Maar dat was niet 

het belangrijkste. Een koning moest vooral heel slim en 
verstandig zijn. Hij moest weten hoe sterk of zwak de vijand 
was, valstrikken opze� en en het beste moment uitkiezen 
om aan te vallen. Om hun hersenen te trainen en slimmer 
te worden speelden koningen nu en dan…

een spelletje schaak!
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Zin in een spelletje schaak?

Over de hele wereld spelen miljoenen mensen schaak. Mama’s, 
papa’s, opa’s, oma’s, jongens, meisjes. Arm of rijk. Dik of dun. 

Iedereen die wil schaken, kan schaken. Het enige wat je nodig hebt is 
een stel hersenen. En die heb je toch, niet?

Het schaakspel bestaat al héél lang. Het eerste 

spelletje werd al gespeeld vóór het begin 

van de middeleeuwen. Wanneer het 

spel precies is uitgevonden weet 

niemand, maar het is waarschijn-

lijk zo’n 1500 jaar geleden in 

het verre Indië allemaal 

begonnen. Het was 

toen een denkspel 

waarbij je probeerde om 

de tegenspeler te verslaan. 

Rondtrekkende ridders en 

handelaars brachten het spel in de 

middeleeuwen mee naar Europa. En 

met succes! Koningen en ridders vonden 

het supercool. Ze veranderden de spelregels 

het totale aantal 
schakers over de 

hele wereld

miljoen
605

een klein beetje, om het spel nog spannen-

der en leuker te maken. Ze ontdekten dat 

ze door te schaken nog beter leerden 

nadenken over de beste manier om 

de vijand aan te vallen. Tegen-

woordig zijn het niet alleen 

koningen die schaken. 

Miljoenen mensen 

schaken! Schaken is 

een oorlogsspel, maar 

ook een denkspel. Als je je 

hersenen niet goed gebruikt, 

verlies je. Als alle radertjes in je 

hersenen goed werken, win je. Zo 

simpel is het. Zet je hersencellen dus 

maar eens goed aan het werk.
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Op de zijkanten van het bord 

staan cijfers en letters. Elke 

kolom krijgt een letter en elke 

rij een cijfer. 

Kolom A, B, C, D, E, F, G, H en 

rij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo krijgt 

elk vakje op het schaakbord 

een eigen naam.

Het schaakbord

Even proberen. Wat zou de 

naam zijn van dit vakje? In 

welke kolom staat het vakje? 

Noteer de letter. In welke rij 

staat het vakje? Noteer het 

cijfer. Voeg nu de letter en het 

cijfer bij elkaar en je kent de 

naam van het vakje: G4.

Schaken doe je op een schaakbord. Het is een vierkant spelbord met 
 64 vakjes. Tel maar na. 32 wi� e en 32 zwarte vakjes. 

A

1
2

3

4
5

6
7

8

B C D E F G H

E2B3



De meeste schaakborden kun je 

opvouwen. Gemakkelijk om op te 

bergen of ergens mee naartoe te 

nemen. Die uitvinding is te danken 

aan een middeleeuwse priester. 

Priesters mochten vroeger geen 

spelletjes spelen. Ze moesten vooral 

met serieuze zaken bezig zijn. Maar 

een van die priesters was nogal verzot 

op het schaakspel. In het jaar 1125 

knutselde hij een schaakbord in elkaar 

dat je in tweeën kon vouwen. Het zag 

er net uit als twee gewone boeken op 

elkaar. Zo had niemand iets door.

Dat is het totale aantal 
vakjes op een schaak-

bord. Het is ook de lee� ijd 
waarop de Amerikaan 
Bobby Fischer stierf. 

Hij was een van de beste 
schaakspelers ooit.

64

HET OPVOUWBARE
SCHAAKBORD
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Hoeveel schaakstukken heb je?
Elke speler krijgt bij de start van het spel 16 schaakstukken. 

Ze worden op het bord geplaatst zoals op de bladzijde hiernaast. 

Als je met wit speelt, zijn dit jouw 16 schaakstukken:

Het begin

8 pionnen

2 torens 2 paarden

1 koningin 1 koning

2 lopers

Een schaakspel speel je met z’n tweeën. 
De ene speler gebruikt de wi� e 

schaakstukken, de andere speler de zwarte. 
Wit mag altijd beginnen met het spel.

Het begin

Let goed op dat je 
de stukken bij de 
start van het spel 
niet verkeerd op 
het bord plaatst. 
Onthoud dat de 
witte koningin 
dan altijd op een 
wit vakje moet 
staan en de zwarte 
koningin op een 
zwart vakje. Net 
zoals op het bord 
hiernaast.

Tip



 - 19 - 



 - 20 - 

Bij de start van het schaakspel moeten alle stukken op de juiste manier 
op het bord opgesteld staan. Op welke borden hieronder staan de 
stukken goed en op welke staan ze fout?

» De antwoorden vind je op pagina 110.
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Test jezelf…




