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Het schaakbord heeft 8 x 8
vakjes, 32lichte en 32 don-

In het diagram staan alle
namen van de velden.

kere. In de schaaktaal heten

witte enzwarte velden.
Het bord ligt goed als links
beneden eenzwart veld ligt.
Alle velden hebben een
naam. Je vindt de naam van

een

ze

I (al, bl, cl, dl, el, fl,

g1

en h1) liggen op de eerste rij.
Alle velden met een 5 liggen
op de vijfde rij.
Lijnen lopen van beneden naar
boven en worden aangeduid

een veld door eerst naar beneden te kijken en dan naar

met letters. Alle velden met
een h (hl tot en met h8) liggen
op de h-lijn.

rechts.

Het veld met O heet b2.
Het veld met i heet e4.
Het veld met I heet f6.

aa

Rij en lopen v an zijkant naar
zijkant. Zij worden aangeduid
met cijfers. Alle velden met

Alle acht lijnen en acht rijen
zijn even lang.
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De beginstand.
In het diagram staan de stukken op de goede plaats om
een partij te beginnen. We
zien de stand vanafde kant
van de witspeler. Hij mag de
partij altijd beginnen, hij mag

In het diagram staat de begin-

de eerste zet spelen.
Let op de plaats van de witte
dame. Zlj staat op een wit

veld.

De langste diagonaal heeft
acht velden. Daarvan ziln er
twee: allh8 en h1/a8.

veld.

De velden al, b2, c3, d4, e5,
f6, g7 en h8 liggen op een
diagonaal (een schuine lijn).

De diagonalenzijn niet allemaal even lang.
De kortste diagonaal is niet
langer dan twee velden (bijv.
a7 tb8).
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stand zoals de zwartspeler hem
ziet. Ook nu mag de witspeler
de eerste zet spelen.

Let op de plaats van de zwarte
dame. Zij staat op een zwart

Eerste stap

