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week 3 – 18 januari 2021 – tekst niveau AA 

Schaak jij ook al? 
 
Schaken wordt steeds populairder. Winkels 1 
verkopen nu veel schaakspellen. En ook online 2 
schaken is heel populair. Door de coronatijd 3 
begonnen meer mensen te schaken. Ook 4 
kinderen. En ook is er een populaire serie op 5 
Netflix over schaken: The Queen’s Gambit. 6 
Daar kijken miljoenen mensen naar.  7 
 
Schaken 8 
Schaken is al een heel oud spel. Het wordt overal in de wereld gespeeld. Het is 9 
een bordspel voor twee spelers. De ene speler heeft 16 witte schaakstukken. 10 
Deze speler mag het spel beginnen. Hij schuift een van de stukken naar een 11 
ander hokje op het bord. De andere speler heeft 16 zwarte stukken. Hij mag 12 
daarna. Beide spelers verschuiven steeds om beurten een stuk op het bord. Als 13 
jouw stuk op de plek van een ander stuk kan komen, kan dat stuk niet meer 14 
meedoen. Er zijn allerlei schaakstukken, zoals de toren, de pion en het paard. Je 15 
wint als de koning van de ander nergens heen kan. Je kunt al op jonge leeftijd 16 
beginnen met schaken. Een kind kan het al vanaf ongeveer zes jaar leren. + 17 
 
Eline is wereldkampioen 18 
Eline Roebers is 14 jaar. Op haar zesde leerde ze al schaken van haar vader. 19 
Net voor kerst 2020 werd ze wereldkampioen. Het was de eerste keer dat een 20 
Nederlander wereldkampioen bij de jeugd werd. Eline oefent heel veel. Ze is elke 21 
dag ongeveer 4 uur bezig met schaken. Eline vertelt: ‘Een goede schaker heeft 22 
geen schaakbord nodig om te schaken. Is een les op school saai? Dan ga ik in 23 
mijn hoofd schaken.’ + 24 
 
Voor iedereen 25 
Schaken is een spel voor iedereen. Voor jong en 26 
oud. Voor jongens en meisjes. Eline zegt: ‘Het 27 
maakt niet uit hoe je eruitziet of hoe sterk je bent. 28 
Het maakt ook niet uit hoe oud je bent. Je hoeft er 29 
ook niet slim voor te zijn. Je moet alleen goed 30 
bedenken waar je je stukken zet.’ Wil je zelf ook 31 
gaan schaken? Dat kan! Je kunt lid worden van 32 
een schaakclub. En ook op veel scholen kun je 33 
het leren. Maar je kunt ook thuis beginnen. Heb je geen schaakspel? Of niemand 34 
om tegen te schaken? Ga dan online schaken. Er zijn genoeg mensen die willen 35 
schaken. Veel plezier!  36 
Bron: parool.nl, trouw.nl, nhnieuws.nl, jeugdjournaal.nl  
 

En ook online schaken is heel populair. 

online = op internet 
 

Net voor kerst 2020 werd ze wereldkampioen. 

de wereldkampioen = de beste van de wereld 

 

 

 

Schaken is een bordspel  

Schaken is voor iedereen 
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