PERSBERICHT

De finaleronden zijn begonnen!
ROTTERDAM – Na de 6e dag Pathena is duidelijk wie er in de finalepoule A gaat spelen en wie er dus
nog kans maken om de Pathena winnaar 2013 te worden.
De winnaar van Pathena 2013 (en de opvolger van Andrew Mensing) komt uit Finalepoule A: Met
Liam Vrolijk, Wang Yang, Kevin Nguyen, Ricky Schaap, Arne Pols en Bart Dubbeldam worden dit
mooie wedstrijden. Dat bleek al gelijk in de eerste ronde, die aansluitend op de laatste ronde van de
voorronden werd gespeeld. Het spektakelstuk was de partij tussen Kevin en Ricky. Ricky had het
zwaar, verdedigde goed, maar Kevin maakte het uitstekend af. Een prachtpartij. Arne deed het
fantastisch door Wang op remise te houden, terwijl Liam zijn titelaspiraties uitte door te winnen van
Bart. Dit gaan nog mooie wedstrijden worden.
De winnaar van de morgengroep (Sebastiaan Janse) maakte gebruik van het recht om te promoveren
naar de B Groep van de middag. Naast Sebastiaan spelen Alexander Janse, Jorik Klein, Wiggert Pols,
Mohammed Moussane en Ting Ting Lu hun 5 ronden. Zo spelen 12 sterke jeugdspelers van de RSB
om de prijzen.

In de ochtendgroep spelen jonge talenten van de RSB, LSB en één van de HSB. Zo zien we dat
Pathena steeds groter wordt en dat willen we ook volgend jaar gestalte geven.
De Finalepoule A bestaat daar uit: Lucas Nguyen, Tommy Tran, Ivan Kroetkov, Lorena Kalkman, Ron
Vollebregt en Sam van Dongen, terwijl de Finalepoule B gaat tussen Quinten Salomons, Eva van

Harten, Pascalle Monteny, Qian Huang, Giselle Fransen en als nieuwkomer Alisha Warnaar. De
eerste ronde werd gelijk gespeeld. 5 ronden worden gespeeld en daarin zal worden uitgemaakt wie
de morgengroep gaat winnen. In de A groep had Lucas deze keer geen moeite om Sam te verslaan,
terwijl Lorena te sterk voor Ron was. Ivan en Tommy speelden gelijk. In de finalegroep B nam Giselle
revanche op Qian en won gedecideerd. Alisha kon nog geen punt pakken tegen Pascalle, maar dat
gaat de komende ronden zeker gebeuren. Quinten en Eva spelen hun partij de komende week.

In 2 november gaan we verder met dag 7 en ronde 2 en 3. Dan wordt meer duidelijk over de
titelkansen van de talenten. Voor alle partijen, uitslagen en standen: www.pathena.nl Daar staan
ook verslagen en foto’s
Het Pathena JeugdSchaak Invitatietoernooi is een initiatief van Stichting Pathena . Inmiddels is het toernooi
haar tweede jaar ingegaan. Stichting Pathena heeft als doel om talentvolle jeugdschakers zich goed te laten
ontwikkelen. Dit doet zij o.a. door een gesloten invitatietoernooi te organiseren, waarbij per groep 12
talenten aan mee doen. Daarnaast investeert Stichting Pathena in training, coaching en ontwikkeling en wil
met talentvolle spelers door middel van (inter)nationale wedstrijden verder laten groeien. De jeugdspelers
ontwikkelen zich zo stevig door. Alle informatie is te vinden op pathena.nl.

