
Fischer Chess

Fischer Chess is Fischer Random Chess zonder loting. Het lot bepaalt niet hoe de stukken worden
opgesteld. De spelers doen dat. 

Spelregels
● De pionnen staan al op dezelfde rijen als in het klassieke schaak.

● In vier beurten zetten de spelers hun stukken op de gebruikelijke rijen. Twee beperkingen: de 

torens aan weerskanten van de koning en de lopers op een wit en een zwart veld. 

● In de eerste beurt stelt zwart zijn (haar) eerste stuk op. Bijvoorbeeld Lc8.

● Wit reageert met twee stukken: het eerste wordt recht tegenover hetzelfde zwarte stuk geplaatst

(gespiegeld) en het tweede naar keuze. Bijvoorbeeld Lc1 en De1.

● In de tweede en derde beurt doen de spelers dit allebei. In de tweede beurt bijvoorbeeld De8, 

Th8 en Th1, Kd1. En in de derde beurt bijvoorbeeld Kd8, Lf8 en Lf1, Pg1.

● In de vierde beurt stelt de zwartspeler zijn (haar) laatste drie stukken op. Het eerste uiteraard 

gespiegeld. Bijvoorbeeld Pg8, Tb8, Pa8. 

● Daarna zet wit de laatste twee stukken gespiegeld op het bord. In het voorbeeld Tb1 en Pa1.

● Vervolgens opent wit de partij met de eerste zet. Bijvoorbeeld e4.

● Soms is al eerder duidelijk waar de rest van het materiaal komt te staan, maar om verwarring te

vermijden is het verstandig om vast te houden aan vier beurten.

Beurt en zet
Omwille van een duidelijk onderscheid tussen een beurt en een zet staan de opstellingen achter 
Romeinse cijfers.

Voorbeeld
Opstellingen
i. Lc8  Lc1,De1
ii De8,Th8   Th1,Kd1
iii. Kd8,Lf8  Lf1,Pg1
iv. Pg8,Tb8,Pa8 Tb1,Pa1

Opening van de partij
1. e4 c5

Termen
De stelling met alleen de pionnen op het bord is de basisstelling. De stelling met alle stukken is de 
openingsstelling. Deze wordt gevormd door de opstellingen van beide spelers.

Compensatie voor zwart
Zwart bepaalt vier keer waar de stukken komen. Wit drie keer. Zo krijgt zwart compensatie voor de 
regel dat wit uiteindelijk de partij opent met de eerste zet.

Een brug naar het klassieke schaak
In Fischer Chess wordt een brug geslagen naar het klassieke schaak: als de spelers het allebei 
willen, komt er een klassieke openingsstelling op het bord.


