
1. Extinction Chess. 

Het doel van Extinction chess is het pakken van een soort stukken.  

Je wint dan door: 

 Je tegenstanders koning te slaan. 

 Je tegenstanders Dame te slaan. 

 Je tegenstanders beide torens te slaan. 

 Je tegenstanders beide lopers te slaan. 

 Je tegenstanders beide paarden te slaan. 

 Alle pionnen van je tegenstanders slaan. 

Schaak bestaat niet dus je mag gewoon door schaak heen rokeren. Je mag ook pionnen 

promoveren tot koningen. 

2. Maharajah and the Sepoys 

 

In deze variant begint zwart met een standaard opstelling. Wit begint met alleen een 

Maharajah (dame) op e1.  

De Maharajah beweegt als een Dame of als een Paard tijdens wit zijn zet. Zwart moet de 

Maharajah schaakmat zetten en wit moet gewoon de zwarte koning mat zetten. Pionnen 

kunnen niet promoveren.  

 

3. Racing Kings  

Opstelling: 

 
Het doel van Racing Kings is om je koning als eerst op de 8ste rij te krijgen. Schaak zetten is 

helemaal verboden in dit spel. Je mag zowel niet door schaak heen bewegen, als schaak 

zetten. De persoon die als eerste zijn koning op de 8ste rij krijgt wint. Uitzondering is als zwart 

het exact naar wit doet dan is het remise.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Peasants revolt 

Opstelling: 

 
De standaard schaak regels zijn van toeppassing. 

 

5. Knight Relay Chess 

 Elk stuk dat verdedigd staat door een paard, krijgt de beweging van dat paard. Maar 

zodra dat stuk niet meer verdedigd staat, verliest de stuk deze mogelijkheid. 

 Paarden kunnen niet geslagen worden, kunnen niet slaan en kunnen geen schaak 

zetten. 

 Pionnen mogen niet naar de eerste en laatste rij met een paard zet, pionnen die 

weer terug komen op hun begin positie kunnen weer twee zetten doen.  

 En passant bestaat niet in deze variant. 

 

6. Hostage Chess 

 

Hostage chess volgt de standaard regels hoe stukken bewegen. Wat er anders is, is hoe er 

wordt omgegaan met geslagen stukken. Elke speler heeft een gevangenis aan zijn 

rechterkant en een vliegveld aan zijn linker.  

Je mag in plaats van een zet te doen dan een hostage exchange doen. Je ruilt dan een 

geslagen stuk om met je tegenstander en deze kun je dan op een vrije plek op je bord 

zetten. Je tegenstander krijgt dan het geruilde stuk in zijn vliegveld en mag die in zijn beurt 

op het bord zetten Een stuk op het bord zetten wordt als een zet gerekend.  

 

Hostage exchange werkt als volgt: Je mag je stukken alleen ruilen met die van je 

tegenstander als ze een gelijke of hogere waarde hebben. Bijvoorbeeld een Dame mag je 

voor een Dame en al het andere ruilen. Een toren voor een toren of lager enz. lopers en 

paarden zijn gelijkwaardig. (Dus: D>T>L+PD>p) Een hostage is niet vrijwillig een speler kan 

gewoon kiezen wanneer hij dit wil uitvoeren.  

 

Verder mogen pionnen niet op de 1ste en 8ste rij gedropt worden en mogen ze alleen 

promoveren in gevangen genomen stukken. Nadat een pion promoveert gaat het naar de 

gevangenis. 

 

7. Kamikaze chess 

Een stuk dat slaat wordt samen met het geslagen stuk van het bord gehaald. Als je koning 

verdwijnt van het bord verlies je. Verder zijn er de standaard regels. 


