PERSBERICHT DAG 4 PATHENA SCHAAKTOERNOOI

De spanning loopt op bij het Pathena Jeugdschaak Invitatietoernooi
In het Medisch Centrum Blakeburg in Rotterdam Centrum werd op zaterdag 25 augustus de 4e dag
(met de 7e en 8ste ronde) van het Pathena toernooi afgewerkt. 12 jeugdtalenten vanuit de R.S.B.
spelen op 8 zaterdagmiddagen elke keer 2 partijen tegen elkaar, waarbij na een enkelrondige
competitie 2 finalegroepen ontstaan, waarbij nogmaals een enkelvoudige competitie wordt
gespeeld. In totaal 16 partijen dus, waarbij uit Finalepoule A uiteindelijk in december de eerste
winnaar van Pathena bekend zal worden.
Maar ondanks dat er natuurlijk maar 1 deelnemer met de hoofdprijs naar huis zal gaan, krijgen alle
12 talenten met het Pathena toernooi de mogelijkheid om lange partijen te spelen tegen sterke
tegenstanders waarbij het elke keer op het scherpst de stukken over het bord heen bewegen. Juist
omdat al ruim van te voren bekend is, tegen wie men spelen moet, kan er een goede voorbereiding
worden gedaan, en dat is ook te zien aan het speelpeil van de partijen. Veel partijen worden pas
beslist in de laatste minuten van de partij, zodat ook mentale facetten van het schaakspel heel
belangrijk worden. En als een partij eerder is afgelopen, heeft dit vaak te maken met een goede
voorbereiding van de winnaar of een incidentele fout van 1 van de deelnemers. Alles komt samen in
een spannend toernooi, waarbij elke keer weer spectaculaire momenten worden afgewisseld met
spanning en sensationeel spelverloop. De mooie en rustgevende locatie van Medisch Centrum
Blakeburg, gelegen aan de Blaak in hartje Rotterdam werkt hier ook aan mee. Daarnaast zijn er ook
elke speeldag analisten, die samen met de deelnemers analyseren en is zijn er voor meekijkend
internetpubliek inmiddels 3 liveborden, terwijl ook Twitter wordt ingezet om iedereen semi-live op
de hoogte te houden.
Op dag 4 schoof het veld weer wat verder ineen, doordat koploper Marijn den Hartog in 2 partijen
alleen een remise scoorde. Lola den Dunnen wist het eerste halfje van Marijn af te snoepen, terwijl
Wang Yang zijn matige start van de eerste dagen wist om te buigen met 2 mooie overwinningen,
waaronder dus tegen Marijn. Wang speelt dit toernooi spectaculair en ook dat is de bedoeling van
Pathena. De achtervolgers deden het ook verschillend. Andrew Mensing verloor 2x, zodat alleen
Kevin Nguyen nu kort achter Marijn staat. Adrian Mensing zorgde met 2 overwinningen voor een
stijging in het klassement en deed goede zaken om in finalepoule A te komen. Inmiddels hebben de
deelnemers aan de onderkant ook al minimaal 2,5 punt, zodat het veld nu langgerekt is en er nog
voldoende spanning in de komende ronden zit. De analisten Martin Martens en Olivier Vrolijk
leverden weer een belangrijke bijdrage door vele partijen te analyseren en onze deelnemers van
goede tips te voorzien. Op 15 september is dag 5 en dan worden ronde 9 en 10 afgewerkt.

Via www.pathena.nl zijn alle uitslagen, standen, verslagen en foto’s te vinden. Ook zal er de
komende weken weer nieuwe analyses verschijnen.

