
 

PERSBERICHT 
 
IM Emory Tate oppermachtig in eerste Pathena Open Toernooi 
 
ROTTERDAM – 8 mei 2015. IM Emory Tate heeft op overtuigende wijze het eerste Pathena 
Open Toernooi gewonnen. In het Topsportcentrum, gelegen naast voetbalstadion “De Kuip”, 
wist hij op een gedecideerde aanvallende manier zijn tegenstanders te verslaan, en één 
ronde voor tijd was al duidelijk dat hij de winnaar zou zijn van het toernooi. 
 

 
 
Dit jaar werd het Pathena Open voor het eerst georganiseerd op dezelfde plek waar deze 
week ook het Pathena NK Jeugdschaken plaatsvond. Waar de NK schaaktalenten overdag 
hun ronden speelden, was het gebouw in de avonduren het domein van de schakers van 
het Pathena Open. Gezien het succes van dit toernooi, is de organisator, Stichting Pathena, 
zeker voornemens om van dit toernooi een jaarlijks terugkerend evenement te maken. 
 
Stichting Pathena (een Rotterdamse stichting ter bevordering van jeugdschaaktalenten in 
de regio en daarbuiten, door middel van het aanbieden van trainingen, analyses en toer-
nooien) verbreedt hiermee haar horizon en wil gaan bewijzen dat er in de toekomst een 
groot (inter)nationaal toernooi in Rotterdam kan worden gehouden. Het bezoek van Tata 
Steel Chess afgelopen januari smaakt naar meer. 
 



 

 
In de 7e ronde kon Tate niet meer worden ingehaald, maar dat wilde nog niet zeggen dat hij 
geen ambitie had: hij wilde graag 7 uit 7 halen. In de laatste ronde speelde hij tegen IM Floris 
van Assendelft, die geen presentjes wilde uitdelen. In een mooie pot snoepte Floris Tate het 
punt af, en werd hiermee gedeeld tweede. 
 

 
 
Ook tweede (maar derde op weerstandspunten) werd Jan Evengroen. Hij won in de laatste 
ronde van Andrew Mensing. 
 
In de B-groep was de hoofdprijs voor Dik van der Pluijm. Hij speelde een mooi toernooi en 
zag dit beloond met de grootste ratingstijging in die groep. Piet Hofstee legde beslag op de 
tweede plaats en Richard Koopman werd derde. 



In de C-groep werd jeugdspeler Dominggus Paays de grote winnaar, voor Mahesh Patil en 
Liqin Lu. 
 
Een mooie start voor dit toernooi, dat ongetwijfeld volgend jaar ook weer op de schaak-
kalender zal staan.  
 
Voor alle partijen, foto’s en verslagen: open.pathena.nl 

  


