
 

PERSBERICHT 

Pathena: Rembrandt Bruil koploper na 2 dagen 

ROTTERDAM – Op de tweede dag van het Pathena Jeugdschaak Invitatietoernooi heeft 

Rembrandt Bruil zijn voorsprong is groep 1 geconsolideerd.  In de beloftengroep deed Marek 

Kudlicka hetzelfde.  Zijn zij in de overige 2 dagen nog te kloppen? 

In de gezellige en warme speellocatie van Dylans Brasserie in Kralingen, Rotterdam werden weer 2 

ronden van het toernooi afgewerkt, waar 24 talenten uit de regio en daarbuiten spannende partijen 

spelen, die deze keer allemaal live te volgen waren via internet. 2 ronden dus die voor wat meer 

tekening in de strijd zorgden. 

 

Koplopers in Groep 1:  Rembrandt Bruil en Bart Dubbeldam 

Tijdens ronde 3 in groep 1 was de clash tussen Arne Pols en Rembrandt Bruil.  Op voorhand wellicht 

een cruciaal treffen.  Arne kwam niet goed uit de opening en kreeg zijn stukken niet op de juiste 

plaats.  Dat was vooral de verdienste van Rembrandt, die heel goed speelde, lastige klippen omzeilde 

en het punt wist te pakken.  In de 4e ronde wist Lucas Nuyen  netjes van Mohammed Mousane te 

winnen.  Een mooie overwinning die de hele partij al in de lucht hing. Arne Pols nam revanche en 

won in de middag wel. Ting Ting Lu was het slachtoffer en zij hield het niet alleen lang vol, maar gaf 

meer dan goed tegengas. Quinten Salomons speelde een heerlijke pot tegen clubgenoot Ivan 

Kroetkov.  Er was geen twijfel over de uitkomst.  Quinten was een klasse beter in deze partij, Zo gaat 

Rembrandt aan de leiding, en zijn Bart, Lucas, Arne en Quinten in de achtervolging.  Gaat Rembrandt 

het nog lastig krijgen of wordt hij de opvolger van Liam Vrolijk? 



 

De 24 jeugdtalenten van het toernooi 2014 / 2015 

In de beloftengroep is het ook spannend. In ronde 3 wisten de broers Marek en Daniel Kudlicka wel 

raad met hun tegenstanders.  Tommy Tran en Giselle Fransen hadden geen adequaat antwoord en 

moesten de koning omleggen, terwijl Pascalle Monteny en William Gijsen een lange partij speelden 

met wisselende kansen, maar in het verre eindspel werd tot remise besloten. . Liqin Lu en David 

Avedissian speelden een prachtpartij.  Liqin leek een mooie aanval te hebben en David stond 

gigantisch onder druk, maar kwam er toch uit.  Een mooie partij met een terecht einde. In Groep 2 

was er de broederstrijd tussen Daniel en Marek. Zonder echt te vechten kwam er een remise op het 

bord. Voor de overige spelers was dit toch wel een buitenkansje, want ze konden zo weer dichterbi 

komen.  En dat gebeurde dus ook.  Zo gaat Marek aan de leiding, maar zitten broer Daniel en Lorena 

Kalkman hem op de hielen.   De volgende Pathena dag is in maart met ronde 5 en 6. 

 

Koplopers in Groep 2:  De broers Marek en Daniel Kudlicka 

Alle uitslagen, standen, verslagen en foto’s zijn te vinden op www.pathena.nl  

http://www.pathena.nl/


 

Over Pathena: 

Het Pathena JeugdSchaak Invitatietoernooi is een initiatief van Stichting Pathena. Inmiddels is het toernooi 

haar derde jaar ingegaan. 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 

- Training 

o Samen met de Schaakbond organiseren wij stertrainingen voor talentvolle jeugd in de 

Rotterdamse Regio 

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 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 side-

events. Het is de bedoeling om dit toernooi ook de komende 3 jaar te gaan organiseren. 

- 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. 

 

 


