4e editie van het Pathena JeugdSchaak Invitatietoernooi van start
ROTTERDAM -In Rotterdam is de vierde editie van het Pathena Jeugdschaak Invitatietoernooi gestart
met de eerste speeldag. In de mooie Bibliotheek van Rotterdam, dichtbij de Markthal, werden de
eerste 2 ronden gespeeld van dit toernooi, wat dus inmiddels aan de vierde editie toe is.
Samen met de start van het Invitatietoernooi is ook dit weekend in diezelfde Bibliotheek het
Basamro Chess Tournament waar teams uit Nederland, Rusland, Engeland en Frankrijk 3 ronden
spelen om uit te maken wie het sterkst is. Het team van Rotterdam is uiteraard ook het
Pathenateam en meerdere van de spelers die meespelen hebben in eerdere edities van het
Invitatietoernooi meegeschaakt.
Dit jaar spelen 32 jeugdschakers mee die in 2 poules van 16 gaan uitmaken wie de sterkste is over 4
speeldagen en 8 ronden. Maar dat is niet eens het meest belangrijk. Door het spelen van lange
partijen en het analyseren met de analisten die dit jaar ook weer aanwezig zijn, hoopt Pathena deze
jeugdspelers een boost te geven in hun spel. En dan schaken ze allemaal op het scherpst van de
snede. Dat zagen wij ook in de eerste 2 ronden van de eerste dag.

In Poule 1 gaat men uitmaken wie de opvolger gaat worden van Rembrandt Bruil, Liam Vrolijk en
Andrew Mensing, zij wonnen eerder het toernooi en na dag 1 zijn er 3 koplopers. William Gijsen,
Marek Kudlicka en Liqin Lu wisten beide partijen te winnen en gaan dus aan de leiding na dag 1 op de
voet gevolgd door Lorena Kalkman en Kylian Bijvank.

In Poule 2 (waar vorig jaar Marek, die nu in poule 1 mede aan de leiding gaat) won, zijn er 4
koplopers, en allevier nog meisje ook. Evelyn Bijvank, Javeria Zubair, Kathleen Wiegmann en Kim
Meijer. Vooral de laatste 2 staan er verrassend, want zij wonnen beiden twee keer van sterker
geachte tegenstanders. Geen directe achtervolgers hier, want aan remises is in poule 2 nog niet
gedaan op de eerste dag.
Ook dit jaar werkt Pathena weer met analisten die na de partij gaan analyseren met de spelers. Een
mooi onderdeel van dit toernooi en aangezien het Basamro Chess Toernooi ook op dezelfde dag
speelde, hadden we als extra analist Dimitri Reinderman, die ook het Basamro Toernooi opende.
Een mooie eerste dag in een mooie omgeving. De tweede dag is begin 2016 en daarin zullen de
eerste rechtstreekse confrontaties met de favorieten op het programma staan.
Over Pathena:
Het Pathena JeugdSchaak Invitatietoernooi is een initiatief van Stichting Pathena. Inmiddels heeft het
toernooi haar derde jaar afgesloten. Stichting Pathena heeft als doel om talentvolle jeugdschakers zich goed
te laten ontwikkelen. Dit doet zij door zich te focussen op 3 pijlers. Alle informatie is te vinden op pathena.nl
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Training
o Samen met de Schaakbond organiseren wij stertrainingen voor talentvolle jeugd in de
Rotterdamse Regio onder de naam Pathena Academy
o Rondom ons eerste team Pathena Rotterdam organiseren wij extra trainingen voor onze
toptalenten
Toernooien
o Pathena organiseert sinds 2012 het Pathena Jeugdschaak Invitatietoernooi. Op
uitnodiging spelen jeugdtalenten uit de Rotterdamse en omliggende regio’s een
toernooicyclus, waarbij talenten niet alleen langere partijen kunnen schaken, maar
daarnaast ook goed kunnen voorbereiden en met sterke schakers kunnen analyseren.
Een initiatief wat inmiddels uiterst succesvol is. Daarnaast heeft Pathena de ambitie om
jaarlijks een weekendtoernooi te organiseren en zijn er contacten met internationale
schaakverenigingen om (inter)nationale wedstrijden te spelen. Een mooi voorbeeld
hiervan is het (mede door Pathena georganiseerde) Basamro schaaktoernooi op de SS
Rotterdam in 2013.
o In 2014 en 2015 heeft Stichting Pathena ook voor het eerst het NK ABC georganiseerd.
Samen met de schaakbond en de gemeente Rotterdam is dit toernooi, wat in het
topsportcentrum naast de Kuip gehouden werd georganiseerd met ook een aantal sideevents. Begin mei 2016 wordt het toernooi in Rotterdam opnieuw door Stichting Pathena
georganiseerd.
Analyse
o Niet alleen na de wedstrijden, maar ook op andere momenten biedt Pathena
analysekracht aan.
o Ook heeft Pathena een buddy-systeem, waarbij sterke jeugdschakers jonge schakers
onder hun hoede nemen.

