
PCN schaak- en damtoernooi 

 

Enkele regels betreffende het schaken 
 

Er wordt gespeeld zonder klok en volgens de normaal geldende regels van het schaakspel, 

welke bekend worden verondersteld. Voor de duidelijkheid volgen hieronder enkele van de 

belangrijkste regels. 

 

1. Leg het bord zo dat het veld linksonder donker is. 

2. Zet de stukken in hun beginstand op het bord. Daarbij staat de witte dame op een licht 

(wit) veld en de zwarte dame op een donker (zwart) veld, en wel tegenover elkaar. 

3. Wit begint. 

4. Als er een van de eigen stukken wordt aangeraakt dan moet er met dat stuk gespeeld 

worden, als dat reglementair mogelijk is. Aanraken is zetten! 

5. Als er een stuk van de tegenstander wordt aangeraakt dan is men verplicht dat stuk te 

slaan indien dit reglementair mogelijk is. 

6. Indien een speler een onreglementaire zet heeft gedaan en zijn tegenstander meldt dit niet 

voor hij zelf de volgende zet doet, dan wordt er gewoon doorgespeeld tenzij dit 

reglementair niet meer mogelijk is. In dat laatste geval moet een van de aanwezige 

scheidsrechters worden geraadpleegd. 

7. Indien een speler een onreglementaire zet heeft gedaan en zijn tegenstander meldt dit 

voordat hij zelf de volgende zet doet, dan moet de foutieve zet worden gecorrigeerd, 

waarbij regel 4 aanraken is zetten in acht moet worden genomen. 

8. De koning wordt niet geslagen! Slaan van een koning is alleen mogelijk na een 

onreglementaire zet van de tegenstander, die dus hersteld moet worden. 

9. Remise door herhaling van zetten kan alleen geclaimd worden als de gehele partij door 

een van de spelers, of beide, genoteerd werd. In de praktijk van dit toernooi zal dat dus 

zelden het geval zijn. Eeuwig schaak kan door de scheidsrechter worden geconstateerd en 

als remise worden beoordeeld. 

10. De maximale duur van elke partij is afhankelijk van het aantal deelnemende teams en zal 

voor aanvang van het toernooi bekend worden gemaakt.  

11. Na het verstrijken van de tijd (tijdsignaal) mag men zelf een puntenverdeling overeen-

komen: Winst = 2 ptn  Verlies = 0 ptn  Remise = 1 pt 

In geval van onenigheid of twijfel moet een van de aanwezige scheidsrechters worden 

geraadpleegd. Deze beoordeelt de stand van de partij op grond van de positie van de 

stukken en eventuele mogelijkheden tot (materiaal)winst. 

12. De team(bege)leiders houden de resultaten van de spelers bij en controleren na afloop van 

iedere ronde of deze overeenstemmen met die van de tegenpartij. 

13. Bij gelijke eindstand wordt er naar de onderlinge wedstrijd(en) gekeken. 

 

 

 

 

 

DAMMEN? ZIE OMMEZIJDE! 



PCN schaak- en damtoernooi 

 

Enkele regels betreffende het dammen 
 

Er wordt gespeeld zonder klok en volgens de normaal geldende regels van het damspel, welke 

bekend worden verondersteld. Voor de duidelijkheid volgen hieronder enkele van de 

belangrijkste regels. 

1. Leg het bord zo dat het veld linksonder donker is. 

2. Wit begint. 

3. Een schijf mag een veld schuin vooruit worden geschoven. 

4. Een schijf mag zowel voor- als achteruit slaan 

5. Een schijf die de overkant van het dambord bereikt, wordt een dam. 

Let op! Als tijdens het slaan een schijf de damlijn passeert (de overkant van het bord dus), 

dan blijft het een schijf! 

6. Een dam mag voor- en achteruit worden geschoven, zover als mogelijk en wenselijk is. 

7. Een dam mag voor- en achteruit slaan en hoeft niet vlak achter de geslagen schijf te 

worden gezet. 

8. Slaan is verplicht. 

9. Meerslag gaat voor. Een dam is daarbij evenveel waard als een schijf. 

10. Als met een dam en een schijf evenveel stukken kunnen worden geslagen, mag men 

kiezen. Damslag gaat dus niet voor! 

11. Pas na het slaan mogen de stukken van het bord worden genomen. 

12. Tijdens het slaan mag men niet tweemaal over dezelfde schijf; wel tweemaal over 

hetzelfde veld. 

13. Raakt men een schijf of dam aan, waarmee een reglementaire zet kan worden gedaan, dan 

moet daarmee worden gespeeld. Dus aanraken is zetten! 

14. Een speler die nog wel stukken op het bord heeft, maar er niet mee kan spelen, heeft de 

partij verloren. 

15. Als er niet meer gewonnen kan worden, is de partij remise (gelijkspel). Daarvoor hoeft het 

aantal stukken op het bord niet voor beide spelers gelijk te zijn. 

16. De maximale duur van elke partij is afhankelijk van het aantal deelnemende teams en zal 

voor aanvang van het toernooi bekend worden gemaakt. 

17. Na het verstrijken van de tijd (tijdsignaal) mag men zelf een puntenverdeling overeen-

komen: Winst is 2 ptn Verlies is 0 ptn Remise = 1 pt 

In geval van onenigheid of twijfel moet een van de aanwezige scheidsrechters worden 

geraadpleegd. Deze beoordeelt de stand van de partij op grond van de positie van de 

stukken en eventuele mogelijkheden tot (materiaal)winst. 

18. De team(bege)leiders houden de resultaten van de spelers bij en controleren na afloop van 

iedere ronde of die overeenstemmen met die van de tegenpartij. 

19. Bij gelijke stand wordt er naar de onderlinge wedstrijd(en) gekeken. 

 

SCHAKEN? ZIE OMMEZIJDE! 


