CHECKLIST schaakniveau – voor beginners
Zie achterzijde
NAAM
voor valkuilen per
thema
Beginstelling /
bord
Loop vd stukken

Promotie

Slaan
Veilig
(gedekt/ongedekt)
Waarde vd
stukken
Schaak
Verdedigen tegen
schaak
Mat

Pat

Voordelige ruil

Rokade
Gouden Regels
van de Opening

NAAM

NAAM

NAAM

Aandachtspunten per thema
Als probleem: herhaal les ..

Beginstelling / bord

Hoekveld

WB1, les 1

KD, TL

Loop vd stukken

2 zetten in 1 beurt

WB1: lessen 1, 2, 3 en/of P1

Recht en schuin in 1 zet
het Paard

Promotie

De pion slaat opzij, loopt/slaat achteruit, doet geen 2 stappen in de
beginstelling, alleen 1 pion doet 2 stappen in de beginstelling
Haalt alleen een Dame, als de eigen Dame is geslagen

WB1, les 3

Wisselt pion niet in

Slaan

Zet gepromoveerde stuk in de beginstelling
Kent het begrip niet

WB1, les P1

Slaat door over een stuk te springen.

Veilig (gedekt/ongedekt)

Slaat in 1 zet alle stukken op een lijn of diagonaal
Kent het begrip niet

WB1: lessen 4, 5, 6 en/of P2

Geeft voortdurend stukken weg

Waarde vd stukken

Slaat geen aangevallen stukken die ongedekt staan
Vind alle stukken evenveel waard. Telt alleen het aantal stukken.

WB1: lessen 8, 9 en/of P3

Slaat nooit een stuk van hogere waarde (bang om haar eigen stuk te
verliezen)

Schaak

Ruilt nooit P tegen L of L tegen P
Kent het begrip niet

WB1: lessen 10, 11, 12 en/of P3

Zet de eigen K voortdurend schaak
Slaat de Koning van de tegenstander, als die het schaak niet oplost

Verdedigen tegen schaak

Lost schaak niet op
Zie schaak

WB1: lessen 10, 11, 12 en/of P3

Vergeten dat ze er iets tussen kunnen zetten of dat ze kunnen slaan.

Mat

Checken de vluchtvelden niet.
De Koning staat niet schaak

WB1: lessen 15, 16, 17 en/of P4

Pat
WB2: les …

Voordelige ruil
WB2: les ..

Zie verder verdedigen tegen schaak
Kent de regel niet
Denkt 'pat' terwijl andere stukken nog kunnen zetten
Slaat gedekte stukken van lagere waarde

Rokade

Slaat geen gedekte stukken van hogere waarde
Kent de 6 uitzonderingsregels niet (rokeert als het niet mag)

WB2: les ..

Verwisselt K en T van plek

Voert 0-0 en 0-0-0 verschillend uit
Gouden Regels van de Opening Zet steeds met hetzelfde stuk
WB2: les ..

Begint met randpionnen
Zet stukken aan de rand (Paarden, Ta3, Th3)

