Noordelijke Schaakbond
Jaarverslag 2013-2014
De Noordelijke Schaakbond bestond in 2013-2014 uit 31 leden-verenigingen,
waarvan 1 (GC) een formele combinatievereniging van twee andere leden
(Groningen en Unitas). Twee verenigingen (HSP en Veendam) opereerden in dit
jaar in de competitie met combinatieteams en met succes: HSP/Veendam 1 is
NOSBOkampioen geworden!
De NOSBO vertegenwoordigde per 1-9-2013 950 schakers. Per 1-9-2014 is dit 882 personen,
inclusief 8 persoonlijke leden. Dubbelleden zijn hierin niet meegeteld (behalve een tiental die
buiten de NOSBO hoofdlid zijn). Met de opkomst van combinatieclubs en -teams is het aantal
dubbelleden zo sterk toegenomen, dat i.t.t. eerdere jaren deze correctie noodzakelijk is.
De leden zijn tweemaal bijeengeroepen voor een Algemene Vergadering, op 18 september 2013 en
op 7 mei 2014.
Het bestuur van de NOSBO bestond in het seizoen 2013-2014 uit : Roland Kroezen (voorzitter),
Frans van Amerongen (secretaris), Evert Hondema (penningmeester), Bart Romijn
(competitieleider), Petra Raaijen (jeugdzaken) en Wout Admiraal (ledenadministrateur /
diplomaconsul). De vacature voor bestuurslid wedstrijdzaken stond gedurende het gehele seizoen
open. Roland Kroezen heeft de taken van het bestuurslid wedstrijdzaken gedurende het seizoen
waargenomen.
De Commissie van Beroep van de NOSBO bestaat uit Douwe Algera, Gerard Bakker, Job Holtz,
Menno Keizer en Eric Jan Walinga. In het seizoen 2013-2014 is er geen zaak behandeld.
De Jeugdcommissie van de NOSBO is in september opgeheven. Petra Raaijen werkte in dit jaar
samen met Ernst Leeftink (Grand-Prixcoördinator) en Trevor Mooijman (coördinator
Basisscholenkampioenschappen). De jeugdleiders van verenigingen zijn voor overleg in de JLV
bijeengeroepen op 30 januari en 25 juni 2014.
Gedurende het seizoen 2013-2014 is Geert Drent materiaalcommissaris van de NOSBO geweest.
Aan het begin van het seizoen kreeg hij het beheer over een geheel nieuwe set spelmateriaal: de
NOSBO heeft in de zomer van 2013 60 sets borden, stukken en DGT-klokken aangeschaft. Het
oude materiaal is voor een vriendenprijsje overgenomen door een aantal verenigingen.
Fons van Hamond was webmaster van de NOSBO. Jan van Os heeft meegeholpen bij het zoeken
en het vinden van nieuwe bestuursleden.
De KNSB Bondsraad van 30 november 2013 werd bijgewoond door Hondema en Van Amerongen,
die van 14 juni 2014 door Kroezen en Van Hamond. Bij het bondenoverleg dat de KNSB een ca.
maand voor de Bondsraad organiseert, was de NOSBO dit jaar niet aanwezig.
Het bestuur heeft in juni overleg gevoerd met het bestuur van de Schaakbond Overijssel. Een
afspraak met het bestuur van de Friese Schaakbond kon nog niet bevestigd worden.
Er zijn het afgelopen jaar geen KNSB trainers- of scheidsrechterscursussen georganiseerd. Wel
hebben enige leden de cursus Schaaktrainer 1 in Hardenberg gevolgd.
Hoogtepunten op de 64 velden waren dit jaar het behalen van het Europees Kampioenschap t/m
14 jaar door Jorden van Foreest in oktober. Jorden haalde daarna binnen een half jaar de drie IMnormen die hem in juli de IM-titel opleverden. Machteld van Foreest trad ook in het voetspoor van
haar broer door in april als zesjarige Nederlands meisjeskampioen t/m 10 jaar te worden. En Lyne
Bruggink werd algemeen Nederlands kampioen tot 8 jaar.
In de competitie zette SISSA de voorlaatste stap in de campagne naar de landstitel, daarmee spelen
nu twee NOSBOteams in de Meesterklasse.
Frans van Amerongen, secretaris
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Jaarverslag Competitieleider seizoen 2013-2014
Het grote succes van het afgelopen seizoen in de landelijke competitie was weer voor SISSA. Voor
het eerst in haar bestaan wist de jongerenschaakvereniging de hoogste klasse van de KNSB
competitie te bereiken. Daarnaast was er ook nog een derde plaats in de strijd om de beker.
Komend seizoen dus voor het eerst sinds heel lange tijd, hoe lang is uit diverse archieven niet te
halen, weer eens 2 NOSBOteams in de hoogste klasse. Want daarin speelde al de Groninger
Combinatie en die wisten zich opnieuw te handhaven. Slim inzetten van sponsorgeld leverde
uiteindelijk 3 zeges op, tegen teams die uiteindelijk onder de Groningers zouden eindigen in de
stand. In de overige wedstrijden werd daardoor echter wel eens gemakkelijk afstand gedaan van
de bord- en matchpunten. 26 Spelers gebruikte de Combinatie, waarvan 7 met een rating lager dan
2100. Die 7 scoorden 1 halfje, opmerkelijk genoeg dan wel weer door Bart Beijer, degene met de
laagste rating. Grootmeester Sipke Ernst was uitstekend op dreef, getuige zijn persoonlijke score
van 7 uit 8.
In de Eerste klasse A ging de titel naar SISSA, dat in de eerste ronde een maas in de reglementen
vond en zodoende de belangrijkste tegenstander de Kennemer Combinatie onaangenaam kon
verrassen. In de eerste ronde kun aan team nog spelers aanmelden tot de dag voor het begin.
SISSA meldde 2 Engelse Grootmeester en won uiteindelijk met 7½-2½. In ronde 2 lieten de
SISSAnen zichzelf echter lelijk verrassen door Wageningen. Talent Jorden van Foreest kreeg gratis
schaakles van Jan Timman en ook zijn teamgenoten kwamen gezamenlijk niet tot winst. Wakker
geschud pakte SISSA het spoor weer op en kon na de laatste ronde voor het vierde opeenvolgende
jaar een kampioenschap vieren. Good-old Gert Ligterink scoorde hier 7 uit 8.
In de Tweede klasse A kon het tweede team van de Groninger Combinatie al na 1 seizoen de
degradatie uit de eerste klasse weer rechtzetten. Toch begon het seizoen niet zo goed met een
nederlaag en een gelijkspel. Maar de concurrentie verspeelde ook aan de lopende band punten en
zo kon het gebeuren dat Groninger Combinatie 2 al 1 speeldag voor het einde kampioen werd,
middels een klinkende 7-1 zege op Caïssa 3, de enig overgebleven concurrent. Gert Jan Rauw
kwam tot een score van 6½ uit 8.
In de Tweede klasse B kwam het derde team van de Groninger Combinatie niet zo goed uit de
verf. Maar met 7 matchpunten wist het team zich op het nippertje met een achtste plaats te redden.
GC 3 zal blij zijn met de promotie van het tweede, want daardoor zijn de verre uitwedstrijden naar
Noord-Holland voor het komende seizoen verleden tijd en lonkt de indeling in de Noordelijke
tweede klasse. Teamtopscorer werd Rudolf Potze, die met 5 zeges begon en op 6½ uit 8 finishte.
Waarbij uiteindelijk de eerste zege een heel cruciale bleek, toen Potze vanuit verloren stelling nog
won en de matchpunten redde.
In de Derde klasse A was er maar 1 team dat recht had op het kampioenschap en dat was Assen.
Alle wedstrijden werden gewonnen en het team bleek ook nog eens zeer hecht. Slechts tweemaal
hoefde er een invaller geregeld te worden. Komend seizoen debuteren de Assenaren in de tweede
klasse, waarin er zelfs een strijd om het officieuze Drentse kampioenschap op het spel staat, tegen
de Meppeler SV (lid van de OSBO). Op de topscorerslijst van deze klasse bij de eerste 8 liefst 5
Assenaren, waarvan Pieter Tromp de primus was met 8 uit 9.
Henk van Putten van de Spassky’s eindigde met 6½ uit 9 in de subtop, evenals zijn team, dat
achter Sneek derde werd. Net 1 bordpuntje voor SISSA 2, dat profiteerde van de indeling en
daardoor lang kansrijk leek voor de titel. Nadat Assen liet zien dat dat niet het geval was werden
de teugels gevierd.
Groninger Combinatie deed het gewoon goed, daar valt niet veel meer over te zeggen. Vier
overwinningen met 4½-3½ leverden 8 matchpunten op en een plaats in de lage middenmoot.
SISSA 2 was nog wel 1 van de 3 beste promovendi in de derde klasse en dat betekent dat het
komende seizoen in de NOSBO competitie weer versterkte promotie is.
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Eén van de teams die daar traditioneel voor in aanmerking zal komen is ESG. Want, bijna even
traditioneel, konden de Emmenaren zich niet handhaven in de Derde klasse B. In tegenstelling tot
GC 4, viel voor ESG het kwartje vaak net wel de verkeerde kant op en toen in de slotronde een 3½1½ voorsprong tegen Staunton toch nog verloren ging, viel het doek voor de NOSBO kampioen
van vorig seizoen. Peter Mijnheer kwam nog wel tot een persoonlijke score van 7 uit 9.
En dat was slechts een halfje minder dan Paul Hummel scoorde voor Staunton. De stadjers
eindigden op een goede derde plek, maar hadden toch het gevoel dat er meer had ingezeten. In de
eerste ronde werd er nipt verloren van de latere verrassende kampioen, mede omdat John Riksten
in gewonnen stelling op zet 40 door de vlag ging.
Voor het derde opeenvolgende seizoen haalde een NOSBO team de finaledag om de KNSB beker.
SISSA lootte echter in de halve finale het sterke HMC Den Bosch en verloor daarvan met 3½-½. In
de strijd om het brons, in het verre Wijchen, werd met 2½-1½ gewonnen van DSC Delft.
De andere NOSBO teams sneuvelden in de poulefase, de Groninger Combinatie als laatste in de
finale tegen SISSA. 2-2 Na reguliere partijen, won SISSA vervolgens het snelschaken met 3-1.
Opmerkelijk was hierin de remise van Lucas van Foreest tegen Sipke Ernst.
Staunton (ronde 2), ESG en Veendam (ronde 1) en Spassky’s en Assen (voorronde) ging er eerder
in het seizoen al uit.
Veendam rook dus in de KNSB beker al aan het landelijk spelen, het komende seizoen mag het
team ook in de KNSB competitie aan de bak. De combinatie die werd gevormd met HSP bleek het
afgelopen seizoen veel te sterk voor de Promotieklasse en met 15 punten uit 8 wedstrijden was het
pleit snel beslecht. Vooral ook, omdat Staunton 2 de concurrent bleek en die hadden al in de eerste
ronde met 7-1 slaag gehad. Staunton 2 werd tweede en zit daarmee in de wachtkamer. Als er zich
een team terugtrekt uit de KNSB staat de NOSBO bovenaan het vervangerslijstje. Onderaan toch
degradatie, doordat ESG terugkwam uit de KNSB. En dus een spannende aangelegenheid tijdens
de gezamenlijke slotronde in Veendam, waar Van der Linde net voldoende bordpunten
binnenhaalde om Oostermoer een klasse naar beneden te duwen. De promotieklasse speelde met
slechts 9 teams, na de late terugtrekking van SC Groningen.
Ook in de Eerste klasse A slechts 9 teams, waarvan Assen 2 uiteindelijk de beste bleek. Maar dat
bewezen ze pas definitief in de laatste ronde, toen ESG 2 met 4½-3½ werd verslagen en naar de
tweede plaats werd verwezen. Onderaan versterkte degradatie, de eerste klassen gaan terug naar 8
teams, waarvan Hoogeveen 2 en Van der Linde 2 het slachtoffer waren.
Uit de Eerste klasse B degradeerden uiteindelijk Ten Boer en JH Kruit. Vreugde was er aan de
andere kant voor SC Groningen. Eigenlijk zou dit het tweede team zijn van de vereniging, maar na
de terugtrekking van het promotieklasse team kwam er een hernummering. Middels een aantal
cruciale minimale overwinningen op de directe concurrenten Middelstum en Roden werden de
Peizerwegbewoners krap aan kampioen. 1 Matchpunt en in beide gevallen een half bordpunt
scheidde de kampioen van de nummers 2 en 3.
In de Tweede klassen gingen de titels naar SCepU, dat 3 maal won en liefst 5 maal gelijkspeelde in
2A, en Haren 2, dat alles won, maar na het kampioenschap de laatste wedstrijd in 2B met 5-1
verloor.
De recreatieklasse, voorheen derde klasse, was een prooi voor SISSA 6.
De NOSBO beker leverde in de finale een daverende verrassing op. Kampioen HSP/Veendam wist
de dubbel niet te behalen tegen een verzwakt Hoogeveen. Sterker nog, toen de uitslag werd
doorgegeven aan Hoogeveen voorzitter Marc Snuverink, meende deze in de maling te worden
genomen. Maar nee, het was echt waar 4-0 voor de outsider geworden.
Roland Kroezen, namens
Bart Romijn, Bestuurslid competitiezaken
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Jaarverslag Wedstrijdleider, seizoen 2013-2014
In 2013-2014 organiseerde de NOSBO, ondanks de afwezigheid van een bestuurslid
wedstrijdzaken, drie kampioenschappen. Het snelschaken voor teams kwam te vervallen.
Op zaterdag 11 januari verzamelden zich 24 NOSBO-schakers in het Jannes van der Wal
Denksportcentrum in Groningen voor het NOSBO rapidkampioenschap. Onder die 24 voor het
eerst een heuse Grootmeester, in de persoon van Sipke Ernst.
Het verbazingwekkende was de deelname van Ernst, zijn uiteindelijk winst eigenlijk niet. Arjen
Wemmenhove had de eer om in de eerste ronde de tegenstander te zijn van Ernst, maar zijn
resultaat week niet af van de overige zes tegenstander van de nieuwe kampioen. Allen verloren,
waarbij Ivo Maris het spoor het langste bleef volgen. Maris verloor pas in de vijfde ronde tegen
Ernst zijn eerste punt. Hij liet dat een ronde later volgen door een nul tegen Jorden van Foreest en
eindigde daardoor met 5 punten als derde. Van Foreest werd met 6 punten, hij verloor in ronde 4
zijn ongeslagen status, uiteindelijk tweede. Ratingprijzen gingen naar Lucas van Foreest en Arjen
Wemmenhove.
Op zaterdag 1 februari stond het NOSBO snelschaakkampioenschap op het programma, opnieuw
een gecombineerd volwassenen/jeugd kampioenschap. Het deelnemersaantal dit jaar 32, waarvan
14 jeugdspelers. Maar hoe talentvol de jeugd ook was, de titel ging naar iemand uit de
volwassencategorie. Milan Mostertman bleek in de formule van 2 partijen tegen elke tegenstander
met 16 matchpunten uit 9 ronden de sterkste. Hij verloor alleen met 2-0 van Erik Hoeksema, die
het echter tegen Jorden van Foreest (verlies) en Ivo Maris en Lucas van Foreest (beide gelijkspel)
liet liggen. Jorden van Foreest werd derde. De jeugdtitels gingen naar Ivo Maris (A), Jorden van
Foreest (B), Lucas van Foreest (C), Jonas Hilwerda (D) en Tristan van Foreest (E).
Het NOSBO kampioenschap werd toch weer georganiseerd over 7 woensdagavonden, vanaf begin
maart. 43 Deelnemers waren er, waarbij de organisator enkele ronden het veld opvulde, om
iedereen maar te laten spelen. Vanaf het begin ging Erik Hoeksema er als een raket vandoor, maar
na een perfecte start, kwam er in de laatste 2 ronden zand in de motor. Nederlagen tegen Bert van
der Marel en Jan Baljé wierpen de recordkampioen zelfs nog terug naar de vierde plaats. Op
weerstandspunten nog achter Jasper Geurink, die in de slotronde verrassend ook onderuitging, in
zijn geval tegen Bruno Jelic. Tweede met een half puntje meer werd Unitasser Jan Baljé, maar voor
de tweede opeenvolgende maal werd Bert van der Marel kampioen van de NOSBO. Nu niet met
een 100% score, want verlies in ronde 3 tegen Geurink, maar ook een score van 6 uit 7 is een goede
prestatie, natuurlijk. De overige titels gingen naar Jaap Ham (veteranen), Carla Graafland (dames)
en Bert van der Marel (senioren)
Roland Kroezen
Organisator NOSBO kampioenschappen
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Jaarverslag Jeugd, seizoen 2013-2014
Met de verkiezing van Petra Raaijen tot bestuurslid jeugdzaken sprong zij in een gat dat al 2 jaar
bestond. Zij werd het afgelopen seizoen geholpen door hetzelfde viertal dat de jeugdafdeling
draaiende had gehouden de seizoenen daarvoor, te weten: Roland Kroezen (wedstrijdleiding en
ratingverwerking), Fons van Hamond (administratie/organisatie en website), Ernst Leeftink
(Grand Prix) en Trevor Mooijman (basisschoolkampioenschap).
Het grootste succes het afgelopen seizoen was natuurlijk met afstand de Europese titel voor spelers
tot en met 14 jaar, die werd binnengesleept door Jorden van Foreest (SISSA). In Budva in
Montenegro bleef Jorden ongeslagen met 6 zeges en 3 remises. Uitstekende prestaties waren er
daar ook voor Eelke de Boer en Lucas van Foreest. Met Tycho Bruggink was er zelfs nog een
vierde NOSBO-speler aanwezig.
De Gouden Paardensprongers van het vorige seizoen waren nu eerstejaars D en daardoor net even
minder dominant aanwezig bij de nationale jeugdkampioenschappen. Het stokje werd echter
uitstekend overgenomen door een tweetal jonge dames. Lyne Bruggink uit Assen werd in de G
categorie (tot en met 8 jaar) algemeen kampioen door het toernooi in Roosendaal met 7 uit 7 te
winnen. Uiteraard werd ze ook uitgeroepen tot meisjeskampioen. Machteld van Foreest pakte als 6
jarige sensationeel de meisjestitel tot en met 10 jaar (categorie E), waarna ze in haar eigen categorie
H ook nog eens tweede werd.
Andere ereplaatsen waren er voor Eelke de Boer (2de-D), Marlinde Waardenburg (2de-D meisjes) en
Lisanne Waardenburg (3de-B meisjes).
Jonas Hilwerda greep in de E categorie nog wel een tweetal kampioenschappen, namelijk die bij
het snelschaken en het open rapid.
Bij de teamkampioenschappen speelden de NOSBO teams wel mee in Den Bosch en Barneveld,
maar ereplaatsen zaten er niet in dit seizoen.
Regionaal werd er het afgelopen seizoen ook weer veel georganiseerd voor de jeugd. Nieuw was
de strijd om de NOSBO challenge. Een nevenklassement van het Postillion-toernooi van de SC
Haren, voor de beste NOSBO jeugdspeler bij dit toernooi. Na 7 spannende zaterdagen ging de prijs
naar Gerbert Leeftink.
De NOSBO persoonlijke jeugdkampioenschappen vonden een nieuwe plek op de kalender,
namelijk in de voorjaarsvakantie.
Helaas geen inschrijvers in de A categorie dit keer, ook maar 6 in de B categorie, maar die maakten
het wel erg spannend. Er moest zelfs nog een driekamp om de titel worden gesnelschaakt. Die
werd uiteindelijk gewonnen door Raymon Oord (Van der Linde), die onder andere Lisanne
Waardenburg in de driekamp achter zich hield. Lisanne was hiermee wel meisjeskampioen.
Bij C spelers was Assenaar Jesper Post duidelijk de sterkste. Ook hier een telg uit de Waardenburg
familie als meisjes kampioen. Feline deed dit door op een knappe tweede plaats te eindigen.
Bij de D spelers stond er geen maat op Eelke de Boer, alle 9 partijen werden gewonnen en de
voorsprong was gigantisch. In het midden van de ranglijst vochten Machteld van Foreest en
Marlinde Waardenburg om het meisjeskampioenschap, uiteindelijk door Machteld gewonnen na
een barrage.
Machteld werd ook meisjeskampioene E, door in het klassement derde te worden. Winnaar hier
was verrassend Loek van der Hagen.
Ook de pupillenkampioenschappen werden in de voorjaarsvakantie georganiseerd en leverden de
volgende kampioenen op: Jelger Sparreboom (F), Janneke van der Hagen (F meisjes), Loek van der
Hagen (G), Lyne Bruggink (G meisjes), Nanne van Foreest (H) en Floor van der Hagen (H meisjes),
waarbij Loek en Lyne het kampioenschap nog uitvochten in een snelschaaktweekamp.
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De teamkampioenschappen waren dit jaar een prooi voor De Paardensprong (C) een
combinatieteam van Staunton en Groningen (D) en Haren (E).
Het basisschoolkampioenschap werd opnieuw gewonnen door een school uit Assen, nu was het
De Kloostertuin.
De snelschaakkampioenschappen werden weer georganiseerd samen met de volwassenen. Ivo
Maris (A), Jorden van Foreest (B), Lucas van Foreest (C), Jonas Hilwerda (D) en Tristan van Foreest
(E) waren de jeugdkampioenen.
Het stappenkampioenschap leverde in september de volgende winnaars op: Eelke de Boer (stap 5),
Daniel Apol (4), Robin Bruins (3), Marrit Adema (2), Kees Verstappen (1) en Bjon Dieruff de Vries
(staploos).
Onder NOSBO vlag werden ook weer vele Grand Prix georganiseerd. Het eindklassement werd
gewonnen door Silvan Heijnen van De Paardensprong.
Eelke de Boer (Assen en Van der Linde) en Jonas Hilwerda (GasTerra en SC Groningen) wonnen
beide 2 toernooien. Het toernooi van SC Groningen werd experimenteel op een zondag
georganiseerd.
Het toernooi van Oostermoer werd gewonnen door Jonas Hilwerda, terwijl Ingmar van der
Schuur velen achter zich hield bij het Open toernooi van de Paardensprong. Daar was voor het
eerst ook een topgroep, die werd gewonnen door Eelke de Boer. SCepU organiseerde in het najaar
het North Sea Chessfestival, dat leverde een overwinning van Raymon Oord op.
Het teamkampioenschap om de Noordelijke Jeugdcompetitie was bij de tweede editie een prooi
voor SC Haren. Naast 6 teams uit de NOSBO deden ook 3 FSB en 1 OSBO (Meppel) team mee.
De NOSBO organiseerde tweemaal een Jeugdleidersvergadering. Op 30 januari en 25 juni waren er
bijeenkomsten in Groningen.
Een paar dagen voor de mei ALV werd bekend dat Petra Raaijen vanwege drukke
werkzaamheden zal stoppen als bestuurslid jeugdzaken van de NOSBO. Opnieuw moet er dus
gezocht worden naar een nieuw bestuurslid.
Roland Kroezen, namens
Petra Raaijen, Bestuurslid jeugdzaken
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Jaarverslag diplomaconsul 2013-2014
Al weer een goed jaar met een record aantal examenkandidaten: 415 !!!
In de acht seizoenen, dat ik dit werk als diplomaconsul mag doen, heb ik 2.530 examens mogen
nakijken en beoordelen.
Afgelopen seizoen hebben 16 schaakclubs (van de 30) examens afgenomen: Assen, Groningen,
Haren, Hoogeveen, HSP, Leek, v.d. Linde, Oostermoer, de Paardensprong, Roden, ScepU, het
Schaakkwartier, Staunton, Ten Boer, Unitas en Veendam.
Verder hebben scholen uit Assen, Groningen, Grijpskerk, Hoogeveen, Westerbork, Winsum, en
zelfs uit Dokkum stappen-examens aangevraagd en afgenomen.
Ook dit seizoen hebben weer jeugdleiders (o.a. stap 5) en moeders van schaakkinderen examens
gedaan en geslaagd!
De jeugdleiders wil ik hartelijk bedanken voor de prettige wijze van communiceren.
Een aandachtspuntje voor de jeugdleiders: zorg voor duidelijke leesbare namen van de
examenkandidaten en geboortedata bv. via de email. Dat werkt voor mij prettig om de diploma’s
correct in te vullen.
aantal afgenomen en verwerkte examens:
opstapje 1 opstapje 2
stap 1*
stap 2*
2011/2012
51
142
72
2012/2013
51
6
150
79
2013/2014
98
5
187
72
* Opmerking: De plusexamens zijn hierin opgenomen.
aantal geslaagden:
opstapje 1
2011/2012
39
2012/2013
42
2013/2014
85

opstapje 2
6
5

percentage aantal geslaagden:
opstapje 1 opstapje 2
2011/2012
76%
2012/2013
82%
100%
2013/2014
87%
100%

stap 4
17
18
10

stap 5
2
8
12

stap 6
5
-

stap 1
128
136
170

stap 2
55
67
59

stap 3
37
28
27

stap 4
17
18
9

stap 5
1
6
8

stap 6

stap 1
90%
91%
91%

stap 2
76%
85%
82%

stap 3
82%
93%
87%

stap 4
100%
100%
90%

stap 5
50%
75%
67%

stap 6

totaal aantal examenkandidaten vanaf januari 2006:
afgenomen
geslaagd
2006/2007
265
239
2007/2008
226
206
2008/2009
307
287
2009/2010
292
271
2010/2011
349
311
2011/2012
329
277
2012/2013
347
312
2013/2014
415
363
Totaal
2530
2266

afgewezen
26
20
20
21
38
52
35
52
264

Wout Admiraal, diplomaconsul
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stap 3*
45
30
31

3
-

60%
-

perc. geslaagden
90%
91%
93%
93%
89%
84%
90%
87%
90%

1 augustus 2014
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