Stap 1 extra
Geheugensteun

De 3e druk van werkboek Stap 1 extra verschijnt voor het eerst als internationale versie. De enige
geheugensteun is verdwenen. Het aantal mixbladen is teruggebracht tot 12. Met de verschijning van
Stap 1 mix zijn er genoeg mixbladen om op te lossen.
De lesgever kan de geheugensteun uitdelen als de leerlingen bij pagina 44 in het werkboek zijn. Let
wel dat een geheugensteun de lessen uit de handleiding nooit kan vervangen!
(Handleiding voor schaaktrainers Stap 1)
De antwoorden van de opgaven staan op http://www.stappenmethode.nl/nl/antwoorden.php
Voor meer informatie en bestellen verwijzen we naar onze website: http://www.stappenmethode.nl
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Toetsen maken

In stap 1 heb je alle spelregels geleerd. Je weet ook hoe je materiaal moet winnen, hoe je mat moet
zetten en op welke manier je je tegen een aanval kunt verdedigen.
Op de volgende 26 bladzijden staan de opgaven door elkaar. Stel jezelf steeds de volgende vragen:
• Kan ik mat zetten?
• Kan ik materiaal winnen?
• Is er een stuk van me in gevaar?



Kan ik mat zetten?
Staan er veel stukken rond de
vijandelijke koning of staat
deze koning open en bloot?
Het is dan slim om te kijken
of er mat in de stelling zit.
De velden g7 en h8 staan
gedekt. Gelukkig is er nog
een zet: 1. Df6-h4#. De loper
op b2 bewaakt g7.



Kan ik materiaal winnen?
Je kunt materiaal winnen
door:
• sla een ongedekt stuk
• een voordelige ruil
• een tweevoudige aanval
Zoek ongedekte stukken,
stukken met een hogere
waarde of onvoldoende gedekte stukken: 1. ... Lc6xa4.



Is er een stuk in gevaar?
Verdedig je door:
• slaan
• weggaan
• dekken
• tussenplaatsen
De dame is in gevaar. Zwart
gaat niet zo maar weg met
de dame. Hij dekt met 1. ...
Dd5-d7 zijn loper.



Mat bedenken
Bij de opgaven met mat
bedenken staat er onder het
diagram een stuk dat je op
het juiste veld moet zetten.
=
Wit aan zet is aan zet.
Links moet de pion mat zetten:  = a7
Rechts moet je voorkomen
dat wit een verdediging
heeft:  = g3
Stap 1 extra: 44-56

Rokeren

Mat, pat of speel

Mag zwart lang rokeren?
○ ja
○ nee

○ mat ○ pat
○ wit speelt 1.

Zo ziet een vraag over roke
ren eruit. De zwarte koning
moet over veld d8 en daar
zou hij schaak staan. Zwart
mag dus niet rokeren en het
bolletje bij nee moet je zwart
maken. Het antwoord:
○ ja
 nee

Bij deze opgaven heb je de
keus uit drie mogelijkheden.
Maak het juiste bolletje
zwart. Is het geen mat of pat
en kan wit dus nog een zet
spelen dan schrijf je ook nog
een zet op:
 wit speelt 1. h3-h4
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