PERSBERICHT DAG 2 PATHENA JEUGDINVITATIE SCHAAKTOERNOOI
Marijn den Hartog aan kop na tweede dag Pathena
Het Pathena Jeugdschaak Invitatietoernooi ging op 9 juni haar tweede dag in. In dit
toernooi, waarbij 12 jeugdtalenten uit de Rotterdamse regio tegen elkaar spelen werden op
deze dag opnieuw 2 ronden afgewerkt. Opnieuw wist Marijn den Hartog beide partijen
winnend af te sluiten en is daarmee op dit moment de enige koploper. Achtervolger Andrew
Mensing moest in de vierde ronde berusten in remise na een zeer spannend gevecht tegen
zijn broer Adrian Mensing. Op de 3e plek vinden we met 3 punten Kevin Nguyen, die na het
verlies in de eerste ronde, een indrukwekkende opmars maakt. Inmiddels is ook iedereen
van de “nul” af, en daaruit blijkt dat deze wedstrijden serieus worden genomen. Weinig
remises, maar vaak partijen die in de laatste minuten worden beslist. Zo is elke partij een
finale en leren de talenten snel bij.
Alle 12 talenten spelen tegen elkaar, waarna de 6 sterksten onderling (in een halve
competitie) gaan uitmaken wie het toernooi gaat winnen. Ook voor de anderen is er dus
nog voldoende kans om in de komende ronden punten te gaan verdienen. Het toernooi,
wat zijn speellocatie heeft in het centrum van Rotterdam (Medisch Centrum Blakeburg) telt
voor de zomer nog 1 speeldag, namelijk 30 juni. Dan worden ronde 5 en 6 afgewerkt,
waarna na de zomer nog 5 speeldagen volgen. In december is bekend wie het eerste
toernooi heeft gewonnen.
Het Pathena toernooi is opgezet om de talentvolle RSB jeugd langere partijen te laten
spelen, goed te kunnen analyseren en zich op tegenstanders voor te kunnen bereiden. Op
de speeldagen zelf is er bv. Ook gelijk gelegenheid om met goede schakers uit de regio te
analyseren, terwijl er ook door senioren partijen zullen worden geanalyseerd en op de
website zullen verschijnen. Voor informatie, uitslagen en standen: www.pathena.nl
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