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Pathena na dag 7: Wang Yang alleen aan de leiding
ROTTERDAM – 3 november 2012. Op deze 7e dag van het Pathena Jeugdschaak Invitatietoernooi
heeft Wang Yang de voorlopige macht gegrepen, door 2 partijen soeverein te winnen. In deze
partijen speelde hij tegen Adrian Mensing en Kevin Nguyen. Live via internet was te volgen hoe mooi
Wang deze partijen naar zich toe wist te trekken en zo inmiddels met een punt voorsprong straks de
laatste dag (en de 2 laatste partijen) in gaat. Wie gaat hem nog van de Pathena titel afhouden?
De naaste concurrenten (Adrian Mensing, Ricky Schaap en Andrew Mensing) staan inmiddels op 1
punt achterstand en Wang speelt nog tegen Andrew en Ricky, dus die hebben het nog in de hand om
gelijk met hem te komen. Makkelijk zal het in ieder geval niet worden. In dezelfde groep moet Marijn
den Hartog een stapje terug doen. De winnaar van de voorronde verloor van Andrew en staat nu op
1 punt. De eindoverwinning lijkt voor hem niet meer haalbaar.
Opnieuw was het een spannende dag in Medisch Centrum Blakeburg. De prachtige locatie leent zich
ook uitstekend voor een toernooi als dit en de talentvolle jeugd ging er weer vol tegen aan. De
spanning was van de gezichten af te lezen en alle partijen (in beide finalegroepen) duurden tot de
laatste minuten. Er werd niets weggeven en uiteindelijk wisselden blijdschap en teleurstelling zich in
hoog tempo af. Deze 12 talenten laten zien te willen groeien en met dit toernooi lukt dit ook.
In finalepoule 2 (waarin wordt gestreden om de plekken 7 t/m 12) gaat Lola den Dunnen met een
100% score aan de leiding. Alle 3 partijen wist zijn te winnen, waarbij de partij tegen Bart Dubbeldam
in het eindspel een hele mooie was. Op de tweede plaats staat daar Liam Vrolijk en op de 3e plaats
Jorik Klein.
Op 1 december is de laatste dag van de 2012 cyclus en worden de prijzen uitgereikt. Wie gaat er met
de wisselbeker naar huis?
Het Pathena Jeugdschaak Invitatietoernooi heeft in het eerste jaar van haar bestaan al een
meerwaarde weten te zijn voor de jeugdspelers. Inmiddels staat de 2013 cyclus ook alweer in de
stijgers. Opnieuw zullen 12 jeugdtalenten strijden om de Pathena titel, maar in de ochtend zullen ook
12 jongere talenten de kans krijgen om te groeien en een soortgelijke competitie af te werken.
Opnieuw zal Medisch Centrum Blakeburg het strijdtoneel worden. Zo krijgen straks in totaal 24

talenten uit de RSB (maar ook uit enkele andere bonden rondom de RSB) de kans om in homogene
groepen mooie partijen te spelen. Het speeltempo van de middaggroep (hoofdgroep) blijft 1 uur met
5 seconden per zet. In de ochtendgroep spelen de jongere talenten (rating 1000-1200) 35 minuten
pppp + 5 seconden. In overleg met de talentcoach van de KNSB, Dolf Meijer, worden alle talenten
uitgenodigd.
Voor alle uitslagen, standen, foto’s en verslagen: www.pathena.nl. Ook zijn wij te volgen via
Facebook: http://www.facebook.com/pathena.schaak Op Facebook zullen ook binnenkort de eerste
namen bekend worden gemaakt voor de 2013 cyclus.

