
Schaak er OPLOS  
Inleiding 

Het is de bedoeling dat je de tegenstander kan verslaan met schaken door stoffen te gebruiken die 

goed oplosbaar zijn in water. Om je te kunnen verplaatsen, maken we gebruik van de 

oplosbaarheidstabel (2-4 spelers).  

Inhoud 

 Spelbord  

 40 pionnen (4 x 10 in dezelfde kleur)  

 Oplosbaarheidstabel 

Voor het spelen 

1. Leg het bord zoals op deze foto.  

 
2. Iedere speler kiest een kleur van pionnen en neemt alle pionnen in die kleur. Merk op dat 

alle pionnen negatieve ionen zijn.  

 

 



3. Plaats de pionnen zoals aangegeven op het kaartje. Zorg ervoor dat er minstens twee 

tegenstanders tegenover elkaar zitten. 

 
4. De jongste speler mag beginnen.  

Spelregels 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk pionnen van de andere spelers te verzamelen. Dat doe je 

door jouw pion te plaatsen op het vakje waar de pion van de tegenstander geplaatst staat.  

Als je aan de beurt bent, wil je natuurlijk jouw pionnen kunnen verplaatsen. Dat doe je door jouw 

negatief ionpion te koppelen aan een postief ion op het spelbord, waarbij de stof die gevormd wordt 

GOED oplosbaar is in water.  

Je mag dus een OH- - pion plaatsen op K+, maar niet op Mg2+.  

Per beurt mag je met een bepaald pion enkele vakjes verplaatsen IN ALLE RICHTINGEN:  

 OH--  1 vakje verplaatsen 

 F--  2 vakjes verplaatsen  

 𝑆𝑂4
2−  2 vakjes verplaatsen  

 𝑁𝑂3
−
 3 vakjes verplaatsen 

Per beurt mag je van elke soort 1 pion verplaatsen. Op één beurt kan je dus maximaal 4 pionnen 

verplaatsen.  

Je kan niet over een pion springen of met verschillende pionnen op één vakje staan.  

Als je merkt dat een pion van de tegenstander verkeerd staat (dus niet goed oplosbaar is in water), 

dan mag je deze wegnemen en bijhouden.  

Het spel stopt als iemand geen pionnen meer heeft. Dan start de puntentelling met de pionnen die je 

van de tegenstanders hebt afgenomen:  

 OH--  1 punten 

 F--  2 punten  

 𝑆𝑂4
2−  3 punten  

 𝑁𝑂3
−
 5 punten 

De speler met de hoogste score wint.  

Tips/Uitbreidingen 

Je kan bij het begin van het spel bepalen dat je niet alle richtingen uit mag met de pionnen. Je kan 

voorstellen dat je niet schuin mag gaan.  


