Persbericht Pathena dag 3
Derde dag Pathena: Marijn den Hartog ongeslagen aan de leiding
Op 30 juni vond alweer de 3e dag van het Pathena toernooi plaats. Deze keer stonden ronde
5 en 6 op het programma, en vooraf was natuurlijk de vraag of Marijn den Hartog zijn
ongeslagen status kon houden. Aan het eind van de dag bleek dit inderdaad het geval en
gaat Marijn met 6 uit 6 aan de leiding. Marijn heeft zich inmiddels al wel bijna geplaatst
voor de finalepoule, en ook de nummer 2 (Andrew Mensing) en 3 (Kevin Nguyen) zijn aardig
op weg. Maar in deze eerste fase moeten nog 5 ronden worden gespeeld en daarin kan nog
veel gebeuren.
In ronde 5 en 6 werden op deze dag 12 partijen afgewerkt, waarbij weer duidelijk was dat
de deelnemers scherp spelen. Opnieuw eindigden partijen pas in de laatste minuten van de
bedenktijd. Naast Marijn den Hartog haalde ook Bart Dubbeldam deze dag 2 punten en
maakt hij een flinke stijging in het klassement. Net buiten de top 3 (maar wel op koers voor
een plek in finalepoule 1 staan Lola den Dunnen en Adrian Mensing.
Het analyseteam van dag 3 (Olivier Vrolijk, Dolf Meijer en Julian van Overdam) kon de
spelers weer voorzien van de nodige tips en trucs en vele partijen werden lang
geanalyseerd. Zo kregen de spelers gelijk weer huiswerk mee. De 4e dag is op
zaterdagmiddag 25 augustus. Dan staan ronde 7 en 8 op het programma.
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. Inmiddels is er al ruim belangstelling voor het toernooi en wordt
dit initiatief goed gewaardeerd. Voor informatie, uitslagen en standen: www.pathena.nl.
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