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 COLOFON

Nagels

Over absurditeit in het naleven van
spelregels merkte Anton Kösters in
een eerdere editie van MM op dat
hij werd aangesproken op het feit
dat niet iedereen meeroerde omdat
er een speelster naar het toilet was
gegaan. Dat kon hem zomaar 10
strafpunten opleveren. Het verhaal
is waar, ik zat aan dezelfde tafel.
Soms is het een voordeel gene-
geerd te worden want ik werd er niet
op aangesproken, terwijl ik er net zo
weinig aan kon doen als Anton.

Het husselen van de stenen is ove-
rigens wel een gevaarlijke bezig-
heid. Acht handen bewegen zich
volstrekt ongecoördineerd over ta-
fel. De spelregels vermelden (nog)
in het geheel niets over het onder-
houd van deze attributen. Zowel
nail-art is zichtbaar, maar ook vaak
rouwranden. Over het wassen van
handen voordat de stenen worden
beroerd is nog geen strikte regel
geschreven. Menigmaal constateer
ik dan dat mensen het toilet verlaten
zonder de handen gewassen te
hebben voor ze zich naar de speel-
tafel te begeven. Meestal blijft dit de
gehele dag door mijn hoofd spoken
en hoop ik die persoon niet aan ta-
fel te treffen.

Zelf beschik ik over keiharde na-
gels. Om een schroef los te draaien
heb ik geen schroevendraaier no-
dig. Daarbij wil ik nog wel eens een
poging doen snaren op de gitaar te
beroeren en daarbij is het handig

als mijn nagels van mijn rechter-
hand enige lengte hebben. Het ge-
volg is dat ik bij het roeren onvermij-
delijk iemand pijnlijk kan treffen.

Even zo vaak ben ik zelf het slacht-
offer van een, hopelijk onbedoelde,
poging tot doorboring van mijn huid.
Ongevijlde nagels zijn het ergst en
ik moet zeggen dat ik zelf ook geen
vijl hanteer. Daarbij ben ik links zeer
onhandig en het knippen van nagels
aan mijn rechterhand, met een
rechtshandige schaar, is een kolde-
riek spektakel. Er wil nog weleens
wat misgaan, meestal dat mijn na-
gels te kort worden geknipt met risi-
co van inscheuringen, en daarop
volgend tamelijk scherpe restjes die
de nodige winkelhaken waar dan
ook kunnen veroorzaken. Daarom
knip ik ruim drie dagen voor een
toernooi mijn nagels zodat ze op de
dag zelf voldoende zijn afgevlakt.

Tijdens de wereldkampioenschap-
pen in E’Mei in China werd uitslui-
tend met automatische speeltafels
gespeeld. Geen strafpunten voor
het niet bijdragen aan het dooreen
husselen van stenen, geen open
wonden door onzachtzinnige aanra-
king. Alleen daarom al een verade-
ming.

Zover zijn we in Nederland nog niet.
We kunnen wel een beter beentje
voorzetten. Wat te denken van een
nagelcontrole vooraf? Niet een bot-
weg “nee, je mag niet meedoen”,
maar een kleine batterij manicuren
die op het laatste moment het nodi-
ge bijwerken.

Maar blijft gelden, of er nu automa-
tisch of handmatig wordt geroerd:
altijd je handen wassen na een
gang naar het toilet. Want voor
sommigen moet blijkbaar alles expli-
ciet in de regels worden vastgelegd.

Adrie van Geffen

 COLUMN
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Het eerste Mahjong Magazine van 2008 - de 5e jaargang alweer. Na het afhaken van vrijwel de comple-
te redactie, was het best een lastige opgave om weer een ‘rijk gevuld’ blad aan de leden te kunnen voor-
leggen. Desondanks maar liefst 20 pagina’s deze keer - het magazine moet “druktechnisch” uit een veel-
voud van 4 pagina’s bestaan en met de gebruikelijke 16 kwamen we deze keer niet uit...

In verband met het grote aantal nieuwe leden, leek het bijvoorbeeld een leuk idee om alle clubs zichzelf
(nog eens) te laten voorstellen. Nou hebben niet alle clubs zo’n “even voorstellen” pagina op voorraad,
dus in dit nummer alvast een paar en verder hebben we wat “algemene info” van de andere clubs opge-
nomen. Blijft overigens staan dat iedere club per magazine de ruimte heeft / krijgt om over het wel een
wee van de club en haar leden te schrijven; een eigen ‘clubpagina’ zogezegd.

Verder hopen we - naast Adrie van Geffen en Anton Kösters - meer leden bereid te vinden tot het ‘met
enige regelmaat’ inleveren van een stukje. Het blad is er weliswaar voor de leden, het mag best wat
meer van de leden worden.

Bij deze dan ook de oproep aan iedereen om met kopij te komen. Natuurlijk had het magazine de afgelo-
pen jaren zonder jullie inbreng ook niet kunnen verschijnen, dus daaraan verandert feitelijk niets. Maar
waar het voorheen meer een redactionele aangelegenheid was welke artikelen er werden geplaatst en
hoe, daar leggen we dat nu meer in de handen van de clubs en de leden zelf.

redactie@mahjongmagazine.org
Rozengaardtstraat 8
6441 TG Brunssum

 VAN DE REDACTIE
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5e Fu-Hing Toernooi

Op 20 april 2008 is het weer zover!

Het landelijke Hong Kongtoernooi zal worden gehouden in de
bovenzaal van restaurant Fu-Hing, Kerkstraat 11 te Varsseveld.

Meedoen? Maak € 12,50 over op bankrekeningnummer
50.13.81.260  t.n.v. Mahjongclub Fu-Hing, Dinxperlo

(o.v.v. Mahjongtoernooi 20 april)

Zaal open vanaf 09:45 uur
Aanvang 10:30

Telefoon: 06-45224895

Het Nederlands Kampioenschap MCR wordt dit jaar georganiseerd
door de Drie Wijzen en wel op 31 mei en 1 juni in Almere.

Deelname inclusief lunch kost € 30 (€ 40 voor niet-leden van de bond)
over te maken op rekening 156.56.28 t.n.v. de Drie Wijzen, Brunssum.

Het NK is tevens kwalificatietoernooi voor het OEMC 2009.

Kijk voor meer info op http://toernooi.dedriewijzen.com

mailto:redactie@mahjongmagazine.org
http://toernooi.dedriewijzen.com/
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 KALENDER

Met de toewijzing van de kwalificatietoernooien voor
het OEMC, staat op de kalender nu al een toernooi
voor 2009. Gelukkig is de kwalificatieprocedure voor
het WMC van 2010 nog niet bekend…

Zondag 20 april
Varsseveld, Fu-Hing Toernooi (Hong Kong).
Maak €12,50 over op 50.13.81.260 t.n.v. Mahjongclub
Fu-Hing Dinxperlo. Zie ook de pagina hiernaast.
Info: toernooi@mahjongclubfuhing.nl
Internet: www.mahjongclubfuhing.nl

Zaterdag 10 mei
Mechelen (B), Groene Draak Toernooi (MCR). Dit is
het 2nd Belgium Open, maar het is geen MERS toer-
nooi. Maak €13,00 over op 734-3960769-74 /
IBAN BE16 7343 9607 6974 BIC KREDBEBB (adres:
Geert Thyssen, Jan Van Avondtstraat 25, 3012 Wilse-
le, België) – let op: gezien het beperkte aantal plaat-
sen, kun je beter eerst even contact opnemen met de
organisatie. Info: thyssengeert@gmail.com
Internet: users.telenet.be/groene.draak.mechelen/

Zaterdag 31 mei & zondag 1 juni
Almere, Tile Hog – 4th Dutch Open + * (MCR).
Deelname inclusief lunch op beide dagen kost € 30
(niet-leden €40) over te maken op 156.56.28 t.n.v. De
Drie Wijzen Brunssum. Let op: wil je dit toernooi laten
meetellen voor de kwalificatie OEMC, dien je je voor
15 mei op te geven bij de organisatie en de secretaris
van de bond. Inschrijvingen na 15 mei worden op een
wachtlijst geplaatst en alleen toegelaten in viertallen.
Internet: toernooi.dedriewijzen.com

Zaterdag 21 & zondag 22 juni
Hannover (D), Europees Kampioenschap Riichi. In
principe kun je je voor dit toernooi niet meer opgeven.
Internet: eng.riichi.nl

Zaterdag 2 & zondag 3 augustus
MahjongTime, 1st Online Dutch Open (MCR) +

Open voor alle leden van MahjongTime – meer info op
www.mahjongtime.com

Zaterdag 13 september
IJsselstein, Negen Poorten Toernooi (MCR) *

Maak € 15,00 (€ 20,00 voor niet leden van de bond)
over op 49.922.45 t.n.v. De Negen Poorten IJsselstein.
De inschrijving sluit op 29 juni 2008 – hierna alleen
nog via de wachtlijst.
Internet: home.hetnet.nl/~denegenpoorten

Zaterdag 27 september
Almere, Kinryu Majan Taikai (Riichi)
Dit is het 2e toernooi om het Nederlands Kampioen-
schap; de kampioen wordt direct na afloop van dit toer-
nooi bekendgemaakt. Maak €12,50 over op 156.56.28
t.n.v. De Drie Wijzen, Almere o.v.v. KMT 2008.
Info: toernooi@dedriewijzen.com
Internet: toernooi.dedriewijzen.com/riichi

Zaterdag 4 oktober
Rotterdam, Nederlands Kampioenschap NTS.
E-mail: info.enmv@gmail.com
Internet: www.enmv.nl

Zaterdag 15 & zondag 16 november
Nijmegen, Gouden Draak Jubileum Toernooi (MCR) * +

Meespelen kan alleen op beide dagen – i.v.m. de kwa-
lificatie voor het OEMC vervalt het traditionele vriend-
schapstoernooi van de zondag. Inschrijving: €35, inclu-
sief lunch op beide dagen. Postgiro 96.57.936 t.n.v. M.
Rep, Nijmegen, ovv Gouden Draak Jubileum Toernooi
Internet: goldendragon.mahjongnews.com

Zaterdag 20 december
Bondstoernooi (onder voorbehoud – het toernooi kan
eventueel nog verzet worden naar 13 december).

11 januari 2009
Amsterdam, Kongrovers Toernooi (MCR) *

Het 4e en laatste kwalificatietoernooi voor het OEMC –
direct na afloop van dit toernooi, is bekend wie Neder-
land mag vertegenwoordigen in Oostenrijk.
Maak € 12,50 over op 138.62.98 t.n.v. G. van der Vegt
Zaandam. De inschrijving sluit 1 december 2008 –
daarna alleen nog via de wachtlijst.
Info: gert@kongrovers.nl
Internet: www.kongrovers.nl

+ Telt mee voor de Europese Ranglijst (MERS / MORSE).
* Kwalificatietoernooi OEMC 2009
(Almere, IJsselstein, Nijmegen en Amsterdam).

+++

Aanmelden voor de kwalificatie OEMC 2009?
Stuur voor 30 mei een e-mail met je gegevens naar
de secretaris van de bond (let op: als je Almere wil la-
ten meetellen, dien je je voor 15 mei aan te melden).
Vergeet niet te vermelden of je op de reservelijst wilt
worden geplaatst. Doe je dat niet, kom je ook niet op
de reservelijst! E-mail: secretaris@mahjongbond.org
Zie voor de voorwaarden:
www.mahjongbond.org/docs/KwalificatieOEMC2009.pdf
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 VAN HET BESTUUR

... Maar die krijgen nu hun eerste Mahjong Magazine in de bus en zijn dan ook ‘om’. Daarmee sloot ik
de vorige “Van het bestuur” af, in de veronderstelling dat de nieuwe leden het laatste nummer van
2007 ook al zouden ontvangen. Dat was echter niet het geval, dus bij deze wens ik alle nieuwe leden
veel plezier met hun eerste Mahjong Magazine...

Belangrijkste gebeurtenis in ‘Nederland - Mahjongland’ afgelopen maanden was, naast de start van het
nieuwe ‘toernooiseizoen’, toch wel de Algemene Leden Vergadering. Die was op 16 februari in IJssel-
stein en in sommige opzichten was die memorabel.

Natuurlijk was daar het afscheid van Martin Rep, oud-voorzitter en bestuurslid van het 1e uur. Hij was
er zelf niet bij, maar natuurlijk werd er wel bij stilgestaan. Dimphy van Grinsven werd verkozen tot
nieuw bestuurslid - zij stelt zichzelf elders in dit nummer even voor.

Dat er eenmansclubs ontstonden na het afhaken van de Hilversumse Groene Draak, werd door de
leden niet gewaardeerd - die discussie is nu gelukkig gesloten, wat niet wegneemt dat we het betreu-
ren dat een aantal mensen nu geen bondslid meer zijn. Daar staat tegenover dat we inmiddels 275
leden tellen en dat is toch zeker ook vermeldenswaard.

Een ander belangrijk punt op de agenda was de kwalificatieprocedure voor het OEMC van 2009 in
Oostenrijk. Nederland mag vooralsnog zeggen en schrijven 16 deelnemers afvaardigen naar dat
OEMC. En aangezien Sjef Strik de laatste wildcard ooit kreeg, blijven er nog 15 plaatsen over. Met
naar verwachting meer dan 50 gegadigden daarvoor, belooft de kwalificatie weer een spannende aan-
gelegenheid te worden. De leden steunden het voorstel om - zoals voor het OEMC van 2007 - vier be-
staande toernooien als kwalificatietoernooi aan te wijzen: Almere (tevens NK), IJsselstein, Nijmegen
en Amsterdam.

Hoogtepunt was echter wel de steun van de leden voor de Nederlandse kandidaatstelling voor het We-
reld Kampioenschap Mahjong (WMC) in 2010. Daarmee is het zo goed als zeker dat Nederland dat
WK ook daadwerkelijk gaat organiseren. Na het succes van het 1e OEMC en de ‘grandeur’ van het
afgelopen WK in Chengdu, zal het een enorme klus worden om ook dat tot een memorabele gebeurte-
nis te maken. Het bestuur heeft er echter alle vertrouwen in en een eerste ‘taskforce’ is al bezig met
het opstellen van het draaiboek. We houden jullie uiteraard op de hoogte - het lijkt nog zo ver weg,
maar de ervaring leert dat dat slechts schijn is...

Ik wens iedereen ook voor 2008 weer de broodnodige ‘wong’ bij zijn of haar mahjongavonturen!

Robert Rijnders
Voorzitter

+++

Nieuwe drukker

We hebben in het AC Nuth, Activiteiten Centrum Nuth en dus niet te verwarren met
de restaurantketen Albert’s Corner, een goede drukkerij gevonden. Niet dat Multi-
Copy het de afgelopen jaren nou zo slecht heeft gedaan, maar het AC Nuth is on-
derdeel van SGL, de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg. En daar werken men-

sen die niet (meer) in het reguliere arbeidsproces aan de bak komen en het centrum draait zonder
winstoogmerk. Dan blijkt toch dat het best goedkoper kan en kwalitatief is het zeker niet minder. We
hebben het magazine voor het eerst in een (A4) enveloppe met ‘bondssticker’ laten versturen, waarbij
we ook nog eens een TNT contract voor partijenpost hebben kunnen afsluiten (gezien het toegenomen
aantal leden en dus verzendingen, kon dat nu ook). Vandaar het ‘Port betaald‘ stempel in plaats van
de oude, vertrouwde postzegel.

mailto:toernooi@mahjongclubfuhing.nl
http://www.mahjongclubfuhing.nl/
mailto:thyssengeert@gmail.com
http://www.kongrovers.nl/
http://www.mahjongtime.com/
mailto:toernooi@dedriewijzen.com
mailto:info.enmv@gmail.com
http://www.enmv.nl/
mailto:gert@kongrovers.nl
mailto:secretaris@mahjongbond.org
http://www.mahjongbond.org/docs/KwalificatieOEMC2009.pdf
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 EVEN VOORSTELLEN

Dimphy van Grinsven werd tijdens de ALV in het bestuur gekozen
Op deze pagina een interview met zichzelf

Speel je al lang Mahjong?

Nee niet echt, sinds september
2006 dus zo’n 1 ½ jaar nu.

Hoe kwam je met Mahjong in
aanraking?

In het voorjaar van 2006 schreef
Conny Scheffler een enthousiast
verhaal in ons personeelsblad: de
Kaleidosscoop (van de gemeente
Oss) ik had er nog nooit van ge-
hoord, maar het wekte mijn interes-
se. Op dat moment had ik het ech-
ter veel te druk om iets te onderne-
men, dat kwam er pas van op 31
augustus, toen heb ik Conny ge-
beld. Maar helaas: “Conny werkt
hier niet meer” kreeg ik te horen...

Via via kwam ik aan haar privénum-
mer en op 1 september kreeg ik
van Chris en Conny mijn eerste les.

Je bent toen natuurlijk lid gewor-
den van De Gouden Draak?

Jazeker, maar ook van De Dertien
Wezen, want ik woon er precies
tussenin en Mahjong verveelt mij
nooit.

Inmiddels heb ik zelf ook een aan-
tal collega’s enthousiast gemaakt
en daarmee speel ik ook 1x per 14
dagen in mijn woonplaats Berg-
hem.

Volgende week komt de eigenares-
se van het plaatselijke Chinees
restaurant een kijkje nemen. Dat
lijkt me heel leuk, maar ik betwijfel
of ze de Chinese regels kent die wij
spelen.

We zien je ook regelmatig op
toernooien, ook in het buiten-
land!

Ja, die sfeer en de spanning dat
vind ik echt heel leuk. En….de re-
sultaten vallen mij ook niet tegen,
al zeg ik het zelf. De internationale
en buitenlandse toernooien vind ik
het leukst.

Parijs vorig jaar was geweldig (niet
in de laatste plaats door het mooie
weer). Lekker op zondag, buiten
spelen in april op een terrasje. Er
kwam zelfs een lokaal blad filmen
en een interview afnemen met en-
kele spelers.

De zomervakantie staat ook al ge-
pland: augustus Dunaújváros in
Hongarije en aansluitend Feldkir-
chen in Oostenrijk.

Wat wordt jouw rol in het be-
stuur?

Daarover spreken wij nog binnen
het bestuur, maar ik wil mij in ieder
geval graag inzetten voor promotie
van de bond en zo proberen meer
mensen het spel te leren en bij de
bond te krijgen. Het aanleren van
de Chinese regels aan mensen die
het spel alleen van de “weg-
klikvariant” van de PC kennen, is
voor mij steeds weer een uitdaging.

Je merkt heel snel of ze door het
spel geraakt worden, als dat zo is
kan ik daar echt van genieten. Ik
waarschuw altijd wel voor de ver-
slavende werking…

En ja, ik ben er zelf ook aan ver-
slaafd geraakt kun je wel zeggen!

Dimphy van Grinsven

Dimphy met haar team ‘All Types’ voor het French Open met links Anton Kösters,
2e van rechts Janco Onnink en helemaal rechts Nghiep Ly (F).
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(Advertentie)

Europese Ranglijst

Op de EMA ranglijst een nieuwe
Nederlandse “koploper”: Gertjan
Davies is nu de hoogst geno-
teerde landgenoot, op de 20e
plaats. Aan de top veranderde
niet erg veel; Andreas Riha
stormde de Top 10 binnen maar
de top 6  bleef ongewijzigd.

Hiernaast de complete Top 10...

Er staan in totaal 93 Nederlan-
ders op de lijst en dat zijn er
helaas te veel om ze hier alle-
maal te kunnen laten zien. We
tonen alleen de Nederlandse
bondsleden die een plaats in de
Top 100 hebben…

Aangezien er voor de Nederlan-
ders (behalve Anton Kösters
natuurlijk die in het Oostenrijkse
Brück an der Mur in het
‘Bamboo Tournament’ uitkwam
en 25e werd) weinig te beleven
was internationaal gezien, zijn
de positieverschuivingen mini-
maal.

Bondssecretaris Paula Pereira
Gomes staat tussen de Neder-
landers op de 50e plaats.

Kijk voor de complete lijst op de
EMA-site:

http: / /mahjong-europe.org/
ranking/

De oplossingen van het mah-
jongvraagstuk op pagina 10.

1. Hier gaat Cirkel 9 de deur uit. Je
bent nu wachtend op Cirkel 5
(Concealed Hand, All Chows, All
Simples, Mixed and Pure Double
Chow en een Closed Wait, totaal 9
punten). En als je toch nog een
Cirkel 4, 7 of 8 trekt, dan kan je
altijd nog naar 7 Tweelingen.

2. Hier is één van de twee Cirkel 8
de klos. Je kan nu wachten op
Bamboe 2 of 5 (Concealed Hand,
All Simples, Two Concealed Pungs
en een Double Pung, totaal 8 pun-
ten).

3. Misschien vreemd, maar je moet
nu één van de vier Cirkels 9 weg-
gooien. Er zijn dan 5 bruikbare
stenen die je van tafel mag cho-
wen of zelf mag trekken (Bamboe
3 en 8 en Karakter 1, 4 en 7). Af-
hankelijk van welke steen je krijgt
kan je het vervolg bepalen. Na nog
een chow ben je wachtend. Outsi-
de Hand of Mixed Triple Chows
vormen de basis van een winnen-
de hand, met minstens 8 punten.
Deze aanpak is altijd beter dan de
vier Cirkels 9 houden (als gesloten
kong of als pung en onderdeel van
een chow). In feite lever je dan je
sluitpaar in en probeer dat maar
weer eens terug te krijgen!

Reageren? Stuur een e-mail naar
de redactie.

http://mahjong-europe.org/
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 RANGLIJSTEN

Spoeling
Adrie van Geffen

Niemand heeft het ooit over spoeling die dik-
ker wordt. Dat kan alleen dunner en waar dat
eigenlijk op slaat is alleen aan etymologen
bekend. Dus zonder te weten waarover ik het
heb, durf ik toch te stellen dat de spoeling
dunner wordt. Niet alleen vallen er toernooi-
en af (de Drie Wijzen in Almere organiseren
geen NTS meer, de Witte Draak in Hilversum
en de Groene Draak in Mechelen zijn geen
bondstoernooien meer), ook het aantal deel-
nemers dat de minimaal vereiste vijf toer-
nooien in twee jaar haalt, is nu met zo’n 10%
verminderd. Met het uitsluiten van niet-
bondsleden van deelname aan toernooien
vermindert dat aantal nog verder. Daar staat
wel weer tegenover dat er veel nieuwe leden
bijgekomen zijn, waarvan mag worden ge-
hoopt dat die zich ook op toernooien zullen
gaan laten zien.

Bovenstaand zal het meeste zorgen voor
wijzigingen in de ranglijst. Ondertussen is de
pikorde wel bekend en gaat het om de enke-
le zeperd. De verschillen in de top zijn mini-
en marginaal. Ingrid zal weer naar boven
klauteren en Désirée heeft een eerste plaats
in het vooruitzicht omdat het Drie Wijzen
Toernooi met NTS-regels dit jaar niet plaats-
vindt en een erbarmelijke uitslag van twee
jaar geleden in de prullenbak verdwijnt. Eve-
line en Ton zullen hun best moeten (blijven)
doen. Verder ligt in de lijn der verwachting
dat Anton Kösters zich zal gaan mengen in
de top 5.

Het aardige van een dunnere spoeling is wel
dat de onderste regionen, waarop ik weleens
heb zitten foeteren, nog steeds onderste re-
gionen blijven, maar in absolute zin een aan-
tal plaatsen stijgen. Als de clubnamen wor-
den toegevoegd in de lijst, dan kan ineens
blijken dat de Rotterdamse ENMV toch wel
erg sterke spelers herbergt. Misschien gelijk
een suggestie om weer een nieuw lijstje te
gaan maken: clubsterktes.

Ideeën over hoe dit te berekenen zijn zoals
altijd welkom. De spoeling wordt dunner, dus
je moet toch iets?
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De Dertien Wezen

De Dertien Wezen(lijke) feiten over een mahjongclub.

1. Mahjongclub De Dertien Wezen is de snelst groeiende mahjongclub van Nederland. Anderhalf jaar geleden
gestart met 16 leden en in korte tijd uitgegroeid tot een bloeiende club met 35 leden.

2. De club speelt in de oneven weken op maandagavond in het restaurant van herberg De Gouden Leeuw in
Berlicum. Gestart in het opkamertje van de herberg, voor enkele maanden verhuisd naar de bovenverdieping
en nu gezeten op heerlijke fauteuils in het mooie restaurant wordt er gestreden om de tafelpunten.

3. De verhouding man:vrouw is 1: 5. Het jongste lid is 17 jaar, de oudste 75 en de gemiddelde leeftijd is 51 jaar.
4. De winnaar van de laddercompetitie mag de clubtrofee (dertien gelukspoppetjes op een perspex plaat) voor

een jaar thuis neerzetten en de winnaar met de hoogste score op de clubavond krijgt de ketting van 13 ge-
kleurde, gehaakte gelukspoppetjes omgehangen. Vooral de mannen dragen dit sieraad met trots!!

5. In mei worden in de tuin bij Dimphy de eerste clubkampioenschappen gehouden. Deze spannende dag slui-
ten we af met een heerlijke barbecue!

6. Briesje, Dertienwezen, F0904, Eeva, Alri en Fleurtje zijn de fictieve namen van een aantal clubleden op Mah-
jong Time, de site waar je online met elkaar kan spelen.

7. In oktober 2007 heeft er een artikel over de club in het Brabants Dagblad gestaan in de rubriek De Vereni-
ging: over de bezieling van verenigingsmensen uit de regio Den Bosch.

8. De website van de club wordt door Dimphy en John onderhouden.
9. Regelmatig hebben diverse clubleden afspraken om bij elkaar thuis nog eens extra te spelen.
10. De algemene ledenvergadering in september werd afgesloten met een mahjongbingo met diverse leuke

prijsjes.
11. Er is één tafel waar nieuwe leden  samen met een meer ervaren lid de regels en de puntentelling van het

spel leren—aan deze tafel wordt in een aangepast tempo gespeeld.
12. De opkomst per avond is groot, meestal wordt er aan 7 tafels gespeeld!
13. We zijn van plan om via het Mahjong Magazine regelmatig wat van De Dertien Wezen te laten horen.

Gerda van Oorschot / Website: http://www.dedertienwezen.nl

De Drie Seizoenen uit Almere is
ook al meer dan 20 jaar actief.  De
club werd namelijk in 1985 opge-
richt. In 2007 werd besloten volle-
dig op de “nieuwe” MCR regels
over te stappen, maar op de vrije
avonden is er ook de mogelijkheid
NTS te spelen.

Iedereen kan lid worden van onze
club. Wie het spel al wel beheerst,
maar misschien nog niet het MCR
kent, kan na het volgen van een
verkorte cursus al snel aan onze

spannende competitie deelnemen.

We spelen van september tot mei /
juni wekelijks op woensdagavond.
De ene week is voor de competitie
en de andere week is een zoge-
naamde ‘vrije avond’.

http://www.dedrieseizoenen.nl

De leden van de Negen Poorten
komen op drie van de vier donder-
dagavonden bijeen op hun locatie,
sporthal “de Poortdijk” in IJssel-

stein, voor hun potje mahjong. Op
twee avonden wordt het MCR ge-
speeld, de avond daartussenin is
“vrij” - dan kunnen ook andere vari-
anten gespeeld worden.

Het is een grote club, met meer
dan 30 leden, waardoor er met
spelers van alle niveaus gespeeld
kan worden.

Vanaf 2006 organiseert de Negen
Poorten in september het gelijkna-
mige toernooi.

http://home.hetnet.nl/~denegenpoorten

Meer clubs kort op pagina 10

Clubs kort

http://www.dedertienwezen.nl/
http://www.dedrieseizoenen.nl/
http://home.hetnet.nl/~denegenpoorten
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Mahjong Time organiseerde twee
grote ‘online’ toernooien en beide
werden gewonnen door Juliani Leo,
JulJul voor haar MahjongTime
vrienden. Steevast gebruikt ze voor
haar ‘avatar’ een plaatje van Snoo-
py. Wie is zij en kunnen we haar
ook verwachten op echte toernooi-
en?

Eerst maar eens een korte intro-
ductie van jezelf.

Jul: Ik kom oorspronkelijk uit Jakar-
ta, Indonesië, maar ik woon al bijna
20 jaar in Atlanta, Georgia (VS). Ik
werk fulltime bij een kredietver-
strekker en ben getrouwd, geen
kinderen.

Hoe heb je mahjong leren spelen
en speel je ook buiten MJT?

Jul: Ze zeggen wel eens dat het ‘in
je bloed zit’. Mijn vader is een en-
thousiaste en goede mahjonger –
hij leerde het van zijn vader en
heeft het op zijn beurt mij geleerd.
Ik speelde online bij de Internet
Mahjong Server (IMS) vanaf 1995.
Die site ging uit de lucht (wegens
‘hacking’ en misbruik – red.) en ik
was dan ook blij toen MJT online
kwam. Ik heb niemand om ‘in het
echt’ mee te spelen, ik kan althans
niemand vinden en mijn man speelt
niet – ik hou het dus maar bij MJT.

En hoe bevalt dat?

Jul: Ik denk dat het de beste plek is
om online mahjong te spelen – alle
varianten kun je er spelen en ik
denk dat het voor iedereen gelijke
kansen biedt. Natuurlijk gaan ze
nog door de verschillende stadia
van ontwikkeling en sommige din-
gen kunnen / moeten verbeteren.
Maar ik denk dat ze hun best doen
en ik probeer mijn steentje bij te
dragen door mijn commentaar en
suggesties over te brengen.

Waarom speel je eigenlijk geen
Hong Kong?

CO (MCR) is echt mijn spelletje –
de vele mogelijkheden en variaties
maken het uitdagend. Ik speel
geen Hong Kong omdat ik die vari-
ant saai vind (Ze speelt trouwens
niet alleen CO - ze heeft ook hoge
rankings in Riichi en Amerikaans
en won in die laatste variant ook
een online (geld)toernooi – red.).

Okay – en hoe denk je over ‘live
toernooien’?

Jul: Zoals ik al zei: ik heb hier
niemand om mee te spelen, laat
staan dat er toernooien zijn. Ik wil-
de vorig jaar wel naar Chengdu,
maar moest dat op het laatste mo-
ment afzeggen. Ik ben nu wel van
plan om naar Oostenrijk te gaan
volgend jaar (OEMC) en ik hoor dat
het volgende wereldkampioen-
schap wel eens in Nederland zou
kunnen plaatsvinden – daar wil ik
dan misschien ook wel naar toe…

Wat is je geheim? Je hebt de be-
langrijkste online toernooien ge-
wonnen – dat kan niet alleen ge-
luk zijn.

Jul: Nou, om eerlijk te zijn, dat ik
won was voor mij ook een verras-
sing. Gedurende beide toernooien
ging het op een gegeven moment
helemaal niet zo goed en ik zag

mezelf niet terugkomen, laat staan
winnen. Dat zoiets toch gebeurt,
heeft zeker ook te maken met de
pech van de anderen, maar ik hou
het toch op mijn eigen geluk. Ik
wens altijd eerst geluk en probeer
vervolgens zo snel mogelijk mah-
jong te maken.

Okay, geluk heeft er mee van
doen, dat is duidelijk. Belangrij-
ker lijkt me echter je laatste op-
merking: ‘zo snel mogelijk mah-
jong maken’.

Jul: Ja dat klopt. Het belangrijkste
is zo snel mogelijk – en dus als
eerste – mahjong te maken. Na-
tuurlijk, als ik de hand en de kans
heb of krijg, probeer ik ook de
‘mooiere’ spellen te maken. Maar
dat keert zich vaak tegen je en dan
maakt iemand anders wel die snel-
le mahjong. Mooie spellen zijn ge-
woon moeilijk(er) te maken.

Laatste vraag: hoe zit dat met
Snoopy?

Jul: Ik heb Snoopy altijd leuk ge-
vonden, mijn hele leven al. Ik heb
ook een paar Sanrio karakters
(gelijkend op ‘onze’ Nijntje – red.)
die ik leuk vind, maar Snoopy is
gewoon mijn favoriet.

Dus, als jij ook eens tegen Snoopy
wilt spelen, Jul is bijna iedere dag
wel online voor een paar rondjes.
En het ziet er naar uit dat we haar
binnenkort ook op ‘live’ toernooien
mogen verwelkomen. En hoewel ze
het maar niks vindt om met de hui-
dige wereldkampioen (Li Li) verge-
leken te worden, laat staan om te
worden gebombardeerd tot potenti-
ele opvolger, ze is een formidabele
tegenstander en, zoals ze zeggen:
noblesse oblige…

Robert Rijnders

Snoopy al eens mahjong zien spelen? Dat kan op MahjongTime!

 INTERVIEW
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Voor het eerst wordt dit namelijk in
twee toernooien (samen met het
KMT in september) beslecht.

Gertjan Davies (op de foto hieron-
der in het midden) nam alvast een
voorschot op de titel, want hij won
vandaag en wel met ruime voor-
sprong. Ook voor Gertjan was het
zijn eerste toernooizege ooit - de
debuterende Maurice Demmer
(links) werd tweede, ruim voor So-
hana Ma Prem (rechts) die dit keer
wel echt derde werd.

De Top 10 in Leusden:

1. Gertjan Davies
2. Maurice Demmer
3. Ma Prem Sohana
4. Chris Scheffler
5. Ans Hoogland
6. Paula Pereire Gomes
7. Robert Rijnders
8. Gerda van Oorschot
9. Marianne Croeze
10.Cor Hoogland

+++

Ans en Cor Hoogland debu-
teerden ook op een riichitoer-
nooi vandaag en zeker niet
onverdienstelijk. Zij beleefden
de dag als volgt:

“Na flink wat oefenpotjes met
Dicky en Martin Rep in Nijme-
gen en Toldijk wilden beide
Mahjongspelers wel eens
kijken hoeveel er was geleerd

maar toch vooral een potje Mah-
jong spelen!
Na rondes met verlies en winst
bleek uiteindelijk dat Ans de 5e

plaats en Cor de 10e plaats had
ingenomen. Voorwaar geen slecht
begin in de voor ons dus nog rela-
tief nieuwe wereld van het Riichi
mahjong.

Het was een oergezellige dag en
een goede organisatie. Wij hopen
nog heel wat van deze dagen te
mogen meemaken en deze dag
was natuurlijk een opmaat naar
Hannover, in juni.

Dicky en Martin, bedankt voor al
die uurtjes gezelligheid, onderricht
en het geduld!

Cor Hoogland”

Wil jij ook jouw “toernooi-
ervaringen” delen met de andere
leden? Stuur je verhaal naar de
redactie.

Vervolg van pagina 10

De Drie Wij-
zen spelen al sinds eind jaren ze-
ventig hun geliefde mahjong. Ei-
gen, op het Rode Boekje gebaseer-
de regels eerst, maar sinds ze aan
toernooien zijn gaan meedoen
(1996) spelen ze alle varianten.

Vanaf 2002 organiseren ze ook
hun eigen toernooien - het NTS
toernooi is na vijf edities inmiddels
gesneuveld, maar daarvoor doen
ze dan nu het 2e Riichi toernooi

(KMT in september) en sinds 2006
ook het ‘Tile Hog’ MCR toernooi.

http://www.dedriewijzen.com

Parkstad Mahjong  uit
Brunssum is nog relatief
nieuw op de mahjong-
kaart, maar met als op-
richter één van de Drie
Wijzen, heeft de club
wel veel ervaring ‘in
huis’. Ook in Limburg is
er animo om het mah-
jong te spelen (of onder
de knie te krijgen).
Vooralsnog op beschei-
den schaal, maar van
deze club gaan jullie
nog meer horen!

http://www.parkstadmahjong.nl

Noot van de redactie

De korte “introducties” zijn door de
redactie - met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid - samengesteld. Wil
je je club eens uitgebreid “in het
spotlicht zetten”, e-mail je kopij dan
aan de redactie van het magazine.

Clubs kort

http://www.dedriewijzen.com/
http://www.parkstadmahjong.nl/
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 VERSLAGEN

Bondstoernooi 2007

In Rotterdam dit keer, op de van
het NK NTS bekende locatie, Hu-
manitas Bergweg. Het was ook
opengesteld voor de nieuwe leden
per 1 januari 2008 en een aantal
daarvan maakte van de uitnodiging
gebruik. In totaal werden er 80
deelnemers verwacht, maar vier
lieten het op het laatste moment
(en soms zonder bericht) afweten.
Altijd jammer natuurlijk en zo ook
nu.

Aangezien er in vier varianten werd
gespeeld, had het weer de nodige
hoofdbrekens gekost om iedereen
in de variante(en) van zijn of haar
keuze te kunnen laten spelen en
dan is het lastig als er mensen niet
komen opdagen. Maar deze tegen-
slag werd door de organisatie
(Chris Janssen en Janco Onnink)
netjes opgevangen en er werd over
vier ronden naar hartenlust gestre-
den. De paar kleine schoonheids-
foutjes worden de bond vast wel
vergeven…

In alle categorieën waren leuke
prijsjes te winnen. Op de foto hier-
boven de winnaars.

Winnaar per categorie:

Hong Kong
1. Greet Kamper
2. Anton Kösters
3. Adrie van Geffen
Riichi
1. Gertjan Davies
2. Hans van der Poel
3. Betsie Daanen
NTS
1. Jenneke Kragt
2. Ria Rep
3. Onno Kievit
MCR
1. Hans van der Poel
2. Leni Janssen
3. Ton Rijnders

Kongrovers 2008

In Amsterdam weer traditio-
neel het 1e toernooi van het
jaar. Er waren 72 deelne-
mers; geen buitenlanders
dit keer. En een verrassen-
de winnaar toch wel: Berry
Heijn (op de foto hiernaast
in het midden) mocht voor
het eerst in zijn mahjongcar-
rière de trofee voor de 1e
plaats in ontvangst nemen.
Rudy Wong Chung (op de foto
links) eindigde in tafelpunten gelijk,
maar had minder mahjongpunten
en werd dus tweede. Sohana Ma
Prem werd in eerste instantie als
derde gehuldigd, maar helaas voor
haar bleek dat op een vergissing bij
de punteninvoer gebaseerd. Geluk-
kig was André Boer (op de foto
rechts) nog klaarwakker en recla-
meerde met succes ‘zijn’ derde
plek.

Behalve die kleine misstap was er
verder weinig op de gang van za-
ken aan te merken - alleen de
lunch is (al even traditioneel) wel
een crime in het Flevohuis…

De top 10 in Amsterdam:

1. Berry Heijn
2. Rudy Wong Chung
3. André Boer
4.  Sohana Ma Prem
5. Piet Scholte
6. Diana Westdijk
7. Lenie van Doorn
8. Eveline Broers
9. Jaap Croezze
10.Dimphy van Grinsven

Kersenbloesem 2008

De start van het riichi seizoen, tra-
ditioneel op de laatste zaterdag van
februari in Leusden. Dit toernooi
gold als ‘kwalificatietoernooi’ voor
het EK Riichi in juni en het was te-
vens het eerste in een tweeluik om
het Nederlands Kampioenschap.

>>>

Als ‘uitsmijter’ van 2007 was er in december nog het Bondstoernooi
In het nieuwe jaar tot dusver twee toernooien: Amsterdam en Leusden
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Mahjongclub Fu-Hing is opgericht
in 2002 - het is de grootste bij de
bond aangesloten club en de enige
waar Hong Kong gespeeld wordt.
Richard van Gessel vertelt over
‘de geboorte’ van de club.

Het begin

Ergens in het jaar 2001 kwam ik
aan de praat met de eigenaar van
het Chinees Indisch Specialiteiten
Restaurant, Kan-Ki Man, om wat
eten te bestellen. Deze gedreven
man heeft allerlei activiteiten in zijn
zaak. Niet alleen eten bereiden en
verkopen, nee ook activiteiten als
huifkartocht, casinoavonden, brui-
loften et cetera, je kunt het niet zo
gek bedenken of hij heeft er een
oplossing voor. Zo kwamen we aan
de praat over het Mahjongspel,
waardoor ik vernam dat zijn plan
was om een Hong Kong mahjong-
club te gaan beginnen in Varsse-
veld.

Mijn hulp daarin zou zeer welkom
zijn en we spraken af dat zodra
Kan-Ki er klaar voor was hij mij
mocht bellen. Mijn gedachte was:
“Dat doet hij nooit!” maar ik kende
Kan-Ki dan ook nog niet erg goed.
In januari 2002 belde hij mij op en
vanaf dat moment heeft het een
behoorlijke aanslag op mijn vrije tijd
gelegd.

Kan-Ki had alles goed voorbereid.
Allereerst zijn we in januari 2002 bij
de Gouden Draak in Nijmegen
gaan kijken. Daar was immers al
een Hong Kong Mahjongclub en
Martin Rep zou ons alle steun ge-
ven bij het realiseren van onze
plannen. We zouden eerst in de
maand november van het jaar 2002
gaan beginnen, maar na het be-
zoek aan Nijmegen was Kan-Ki niet
meer te stuiten en wilde hij graag in
februari 2002 met de club gaan

starten. Dat hield in dat we radio
interviews moesten geven en kran-
tenartikelen schrijven. De Achter-
hoek werd nieuwsgierig en we wer-
den voor meerdere lokale radiosta-
tions uitgenodigd om de plannen
en vooral het onbekende spel toe
te lichten.

De start in februari 2002

Zodra de datum van de introductie-
avond bekend werd gemaakt,
stond de telefoon niet meer stil.
Toen ik aan Kan-Ki vertelde dat er
al over de 40 personen zich had-
den aangemeld voor de eerste
avond, kon hij zijn oren niet gelo-
ven. Maar goed, het was natuurlijk
afwachten of al die mensen hun
aanmelding gestand zouden doen.

Op 13 februari was het zover en
inderdaad zo’n 50 personen waren
naar Varsseveld gekomen om te
zien wat nu het Mahjongspel was.
Uiteenlopende verhalen van: ik ken
het spel wel maar weet niet wat ik
er mee moet doen of: ik heb een
spel tijdens mijn vakantie gekocht
en het zit nog in de verpakking…
Het grootste probleem was: hoe leg
je aan 50 personen uit hoe het spel
gespeeld moet worden? Daar had
Kan-Ki iets op gevonden. Van elke
mahjongsteen was een kaart ge-
maakt en met deze kaarten werden
op een whiteboard de mogelijke
combinaties uitgelegd.

Uiteraard vallen er mensen af,
maar uiteindelijk zijn er in het begin
toch nog 40 leden blijven “hangen”.

Het eerste jaar

In het eerste jaar hebben we veel
werk verzet. Daar er nog geen offi-
cieel bestuur was, kwam de organi-
satie neer op 2 personen. Een zwa-
re maar leuke klus. In de loop van
het jaar hebben we enkele enthou-

siaste leden erbij
kunnen betrekken
en zo een “bestuur”
kunnen vormen.

Zoals bekend wordt het Hong Kong
mahjong door de Chinezen in een
razend tempo gespeeld. Het lijkt
wel of hun leven ervan afhangt. In
sommige gevallen is dat misschien
ook wel waar, maar bij de club was
het, in vergelijking met het Chinese
tempo, een slaapverwekkende be-
doeling. Hoe sneller het spel ge-
speeld wordt, des te sneller moet je
reageren en beslissen. Dat maakt
het Hong Kong Mahjong juist zo
spannend en zenuwslopend.

Om het tempo erin te krijgen zijn
we met kookwekkers gaan werken.
Men moest binnen een afgespro-
ken tijd een ronde gespeeld heb-
ben. Ik kan je zeggen dat bij velen
het zweet uitbrak, maar het resul-
taat was wel, dat men ging begrij-
pen waar de spanning in het spel
zit.

Toernooien

Het leek wel een toverwoord. Men
werd al nerveus bij het uitspreken
van het woord toernooi. Er heerste
een totaal verkeerde voorstelling
van het begrip “toernooi”. Dat
moest maar veranderen. We heb-
ben ingevoerd dat er 1x per maand
een toernooiavond gehouden zou
worden. In het begin was het even
wennen, maar al snel was men
eraan gewend. Nu is het zelfs zo,
dat de toernooiavonden beter bezet
zijn dan de reguliere speelavonden.

De volgende keer vertellen we wat
meer over onze “Vier Jaargetijden
Toernooien” die wellicht een meer
landelijk karakter zouden kunnen
krijgen.

http://mahjongclubfuhing.nl

Fu-Hing Varsseveld
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De Vier Winden

 CLUBPAGINA

Van: “Wat is dat voor een spel?”
naar : ”Mahjongclub De Vier Win-
den Loon op Zand”.

Ergens in het voorjaar van 1996
gingen  twee inwoners van Loon op
Zand, Els en Harry, op bezoek bij
hun dochter. Die studeert en woont
dan gedurende een jaar in China.

Voor vertrek vroeg een vriendin om
voor haar een mahjongspel mee te
brengen. Daar hadden Els en Harry
nog nooit van gehoord en ook toen
ze in hun beste chinees
deze vraag stelden
tijdens hun reis, bleken
chinezen niet te begrij-
pen wat ze bedoelden.
Tot ze tijdens een van
de laatste dagen het
woord mahjong uitspra-
ken als madzjang.
Toen werden ze door
een welwillende chi-
nees meegetroond
naar een winkel, waar
ze het spel hadden.

Ze kochten zelf ook
een spel en daarmee
werd de kiem gelegd
voor een zeer floreren-
de vereniging in het mooie midden
van Brabant. Samen met Henny,
de vriendin, nu met spel en enige
kennis van de spelregels, en met
de overburen, die ook een spel op
zolder hadden liggen, maar geen
notie van het spel, werden de eer-
ste geïmproviseerde spelletjes ge-
speeld. Dat gebeurde op zondag-
avond, in elkaars huiskamers. Het
leverde niet veel punten op: de ei-
gen interpretatie van tellen leverde
scores op van hooguit 20 punten.

Na een paar maanden met inmid-
dels nog enkele meespelende
vrienden erbij, bracht een bezoek
aan een clubje mahjongspelers in
Tilburg nieuw inzicht. We bleken
geen 20 punten wel meer dan
1.000 punten te halen! De vaart
kwam er goed in, de club van zon-
dagavond breidde uit tot 11 enthou-

siastelingen. Daarmee was de
grens bereikt, ook in Loon op Zand
raken huiskamers vol.  We starten
met een onderlinge competitie.

Langzaam ontwikkelen zich ook
contacten met de mahjongwereld in
en buiten het dorp. Nanny speurt
het Internet af en we nemen deel
aan het Nederlands kampioen-
schap in Rotterdam. Dat is een
succes, Rhea Flohr wordt meteen
derde!

We starten met het organiseren
van open avonden voor geïnteres-
seerden in Loon op Zand en directe
omgeving. Dat levert zowel in Til-
burg als in Waalwijk nieuwe deel-
nemers op.

Inmiddels zijn we vele jaren verder
en zijn een groot aantal stappen
gezet in onze ontwikkeling. De
twee belangrijkste zijn het over-
schakelen van de Nederlandse
naar de Chinese spelregels en het
oprichten van een echte vereni-
ging. Beide acties gingen gepaard
met enige aarzeling. Niet iedereen
was snel vertrouwd met de andere
spelregels en daarmee ook een
andere speelwijze. Maar na een
half jaar is iedereen gewend aan
verweven chows, verspringende
chows en omkeerbare stenen.

De overgang van
een vriendenclub
op zondagavond
naar een heuse
vereniging had
ook nogal wat gevolgen. Uit de
zondagavond club is in de loop van
2007 de officiële vereniging ont-
staan: Mahjongclub De Vier Win-
den Loon op Zand. Die telt nu 18
leden, speelt twee woensdagavon-
den in het Kioskcafe in Loon op
Zand, eens per maand een open

avond, eens per maand
competitie voor de leden.
Naast de 18 clubleden zijn
er nog ongeveer 13 andere
mahjongspelers die met
enige regelmaat op de
open avonden mee komen
spelen.

De zondagavondclub gaat
gewoon door, nu voor het
12e jaar en niet meer met
de vraag: “Wat is dit voor
een spel?“, maar vaak met
de verzuchting: “Wat kan
zo’n spel raar lopen!”

Harry de Weert.

+++

Na ruim 10 jaar huiskamermahjong
en bijna 3 jaar Open Mahjongavon-
den in De Kiosk, zijn we met in-
gang van 1 januari 2008 omge-
vormd tot een club en officieel aan-
gesloten bij de Nederlandse Mah-
jongbond. Ook heeft de club een
nieuwe website met de eigen do-
meinnaam.

Al met al redenen genoeg om in
het nieuwe jaar wat meer de trom
te roeren.  Ook zal er dit jaar vast
weer een "Open Loons Kampioen-
schap Mahjong" worden gehouden.
En wie weet wel weer een uitwisse-
lingstoernooi met Mahjongclub De
Negen Poorten uit IJsselstein. Wij
houden u op de hoogte.
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Bamboe Acht

Het idee voor de naam van deze
Mahjongclub is geboren aan de
Mahjongtafel. Tijdens één van de
speelavonden zei Jeroen opeens,
terwijl hij een steen weglegde: "Die
lelijkerd!" Hij legde op dat moment
Bamboe Acht weg. Die zag hij als
de initialen van zijn "geliefde" echt-
genote Wil Meijer...

Al snel werd de
mooie Bamboe
Acht steen "Wil
Meijer" genoemd.
De stap was dus
snel gemaakt om
de club, die haar
oorsprong vond in
Huize Meijer te

Bennebroek "Mahjongclub Bamboe
Acht", kortweg "Bamboe Acht" te
noemen. Wil Meijer-Kal

Ik ben niet
echt een spel-
l e t j e sm e n s ,
maar mahjong
is anders. Het
omdraaien van

de stenen is altijd weer spannend!
En natuurlijk, je ziet je familie nog
eens. Christien Kruysse-Kal

Als ik Mahjong
speel vliegt de
tijd. Blijkbaar
ben ik zo met
mijn gedachten
bij de volgende
stenen dat ’n uur
geen minuten
meer kent. Met
een hutspot van

geluk, hoop en strategie bouw je
voor jezelf een spanning op die
zich keer op keer toch plotsklaps
ontlaadt in een verlossend
“Mahjong!”. Daarom is Mahjong zo
verslavend (en is een remise zo

teleurstellend). Na het bouwen van
een nieuwe muur zijn er nieuwe
kansen en is er weer de opwinding
bij elke speler. Daarom speel ik zo
graag Mahjong.  Met elkaar, tegen
elkaar en… tegen jezelf! Jeroen
Meijer

Het mahjong-
spel is zo'n
boeiende com-
binatie van ge-
luk en spelin-
zicht. Het is
steeds weer
een verrassen-

de uitdaging om een patroon te
vinden in de stenen die je krijgt en
een daarop gebaseerde spelstrate-
gie te bedenken. En wat lekker is
het als de strategie blijkt te werken
en je een Mahjong maakt, maar
ook wat een teleurstelling als een
ander je net vóór is. Geluk, Inzicht,
Emotie, Teleurstelling… Net het
echte leven. Rob de Nooijer

Ik speel
m a h j o n g
v a n w e g e
de intrige-
rende ste-
nen, de
g e z e l l i g -

heid, de spanning, het anders-dan-
andere-spelen, het wedstrijdele-
ment, de exclusiviteit en… om niet
buitengesloten te worden door mijn
familie. Heleen Kal

Mahjong is voor mij een nieuw spel
en daarom alleen al leuk om te
doen. Het ziet er mooi uit en de
muur opbouwen is ook grappig.

Ik heb Nederlands en Chinees
mahjong mogen leren. Ik vind het
helemaal leuk nu ik in Thailand
achterin een klein, smal dameskle-
dingzaakje drie dames en een

heer, ver-
scholen ach-
ter kleren,
mahjong zag
spelen met
geld. Het echte Chinese mahjong
want ik heb even staan kijken.

Ik mocht helaas geen foto maken
want het was ' illegal!'  Ze speelden
het met veel enthousiasme en dat
was mooi. Herkenbaar! Sacha van
der Ende

Mahjong, voor jong en oud,

Wij als vijftigers spelen Mahjong
reeds 20 jaar. Geleerd van vrien-
den, die ook graag spelen.

En dus werd menig weekend geof-
ferd om het Mahjong spel geheel
uit te spelen. Naast de vermoeid-
heid nam ook het enthousiasme
steeds verder toe. Naast de vele
mogelijkheden van dit spel, blijft het
vaak spannend tot het laatst.

Inmiddels leren we vrienden en
familie het Mahjong, zelfs aan 20
jarigen, en ook zij vinden dit een
fantastisch spel. Aty en Jan War-
bout

Waar: “Het Honk” (CASCA)
Molenwerfslaan 11
Heemstede

http://www.mahjongclubbamboeacht.nl

+++

Geen tijd voor een cursus? Een
workshop van “Bamboe Acht”
brengt uitkomst. Zowel voor MCR
als NTS regels.

Kijk voor meer info op
http://www.mahjongclubbamboeacht.nl

http://www.mahjongclubbamboeacht.nl/
http://www.mahjongclubbamboeacht.nl/
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De Oase

 CLUBPAGINA

Mahjongclub “De Oase” timmert
aan de weg in jubileumjaar.

De mahjongclub “De Oase” heeft
vorig jaar haar tienjarig bestaan
gevierd. In het vorige nummer van
Mahjong Magazine is op pagina 13
onder het kopje “Toernooi-
impressies”  al verslag gedaan over
het geslaagde vriendschapstoer-
nooi van september 2007.

Dit artikel gaat over de andere jubi-
leumactiviteiten.

Het jubileumjaar begon met een
dagtocht per bus naar de Broeker
Veiling (juni) en een diner voor le-
den en genodigden (augustus)

Verder is een jubileumboekje uitge-
bracht, met een overzicht van het
wel en wee van de afgelopen vijf
jaar.

Aan de voorzitter van de Mahjong
bond is tijdens de ALV al een
exemplaar aangeboden.

In februari 2008 is de jubileumvie-
ring afgesloten met een expositie
van vier weken in de bibliotheek die
tevens tot doel had om nieuwe le-
den te werven voor de club en om
nog meer aandacht te vragen voor
het Mahjongspel in het algemeen.

Elke week konden de leden van de
club bij wijze van demonstratie een
dagdeel in de bibliotheek komen
spelen. Daarbij waren ook leden
van “De Negen Poorten’ regelmatig
aanwezig.

De Huis aan huis bladen in deze
regio kregen een persbericht toe-
gestuurd dat bij de één gedeeltelijk
en bij de ander geheel is gepubli-
ceerd.

De bibliotheek zelf had in haar
nieuwsbrief op de website de expo-
sitie en de demonstraties aange-
kondigd.

De laatste speeldag kwam de jour-
nalist Keesjan Steverink langs voor
een interview.

Dit resulteerde in een artikel met
het afgenomen interview en een
foto in de plaatselijke krant.

Ook het lokale radiostation heeft op
locatie een uitzending verzorgd met
live gesprekken met bezoekers en
spelers.

Het vaandel van de Mahjong Bond
hing de hele maand in de grote
zaal.

In een vitrine, die van buiten af
zichtbaar was, was een fraaie ten-
toonstelling ingericht. Van de club-
leden waren spellen, stokken be-
kers prijzen en boeken tentoonge-
steld, evenals een aantal artikelen
die geleend waren van Jan Ketzer

en Chris
Janssen,
waarmee
een zo’n breed mogelijk beeld kon
worden gegeven van het Mahjong
spel.

En natuurlijk prijkte er het logo van
de club.

Elke keer als in de bibliotheek de
demonstraties werden gehouden,
kwamen er mensen meespelen of
bleven toe kijken. Belangstellenden
kregen een flyer van de club en
een folder van de bond mee. Daar-
naast hebben verschillende belang-
stellenden gereageerd op de publi-
caties, maar of het blijvend nieuwe
leden op zal leveren voor de
“Oase” of voor “de Negen poorten”
valt nog te bezien. In elk geval heb-
ben er weer meer mensen van het
mahjongspel gehoord, gelezen en
gezien. Opvallend was dat de
meeste bezoekers die zeiden het
spel te kennen, alleen bekend wa-
ren met een memory variant van
internet. Zij keken dan verbaasd
toe hoe het spel in feite gespeeld
werd.

Al met al kan Mahjong club “De
Oase” terugzien op een boeiend en
gezellig jubileumjaar met veel pu-
bliciteit naar buiten toe.

Eugenie Teunissen, secretaresse
Jack’lien Pilgram, voorzitter

Waar: S.W.O.IJ.
Benschopperweg 342
IJsselstein.
E-mail: eugteunissen@hetnet.nl
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BOEKEBESPREKING

Kingstone Kim heeft zijn eigen ideeën over ‘de ware’ mahjongregels
en schreef daar een boek over

Tai-Up Kim is een druk man. We
gaan het hier niet hebben over de
World Mahjong Federation,
Tanksoft of Mahking. Toch is Tai-
Up Kim de ’motor’ achter alle drie.
En hij heeft zijn eigen ideeën  over
de ‘Mahjong Renaissance’ die met
de komst van de Mahjong Competi-
tion Rules gestalte heeft gekregen.

Onder zijn schrijversnaam Kingsto-
ne Kim heeft hij dan ook een boek
geschreven met zijn eigen
inzichten: World Mahjong
Essence. Het boek is ver-
taald vanuit het Koreaans
en doet soms denken aan
de vaak lachwekkende - of
kinderlijke - eerste vertaling
van de MCR regels:
“All_Chees is one of the
most  frequently used Hand
along with One_Twin and
All_Middles”… Het is soms
wat lastig te volgen, hoewel
het uiteindelijk meestal wel
logisch is (wat er staat). En
zo slecht als het bewuste
MCR boekje is het echt
niet.

Waarom Kim het niet zo
heeft op de MCR regels,
wordt niet duidelijk uit het
boek. Dat hij die regels niet
hoog heeft zitten, blijkt ech-
ter wel uit zijn uitspraken (zie bij-
voorbeeld Mahjong News). De logi-
ca van ‘zijn’ regels is overigens
helemaal niet zo afwijkend van die
van het MCR. Hooguit zijn ze wat
simpeler of doelmatiger - wellicht
de achtergrond van Kim als compu-
terprogrammeur.

Die achtergrond verraadt zich ove-
rigens ook uit Kim’s gebruik van
diagrammen - zoals bijvoorbeeld

het ‘Mahjong-proces‘ (zie gedeelte-
lijke afbeelding).

Kim’s WMF mahjong wordt ge-
speeld met 136 stenen, dus zonder
Bloem– en Seizoenstenen. Je hebt
3 fan (faan) nodig om te mogen
winnen en je kunt ready declareren
als je je spel op één steen na com-
pleet hebt. Je mag niet uit met een
door jezelf eerder afgelegde
steen… De liefhebber denkt wel-

licht meteen aan Japans of Riichi
mahjong.

En dat is ook niet zo vreemd als je
bedenkt dat je je wel ‘af kunt zet-
ten’ tegen bestaande regels, maar
verzin dan maar eens wat nieuws.
Welke variant je ook speelt, de pa-
tronen zijn natuurlijk toch vaak ge-
lijk en een afrekensysteem kun je
ook maar zo vaak verzinnen.

Toch kom je wel weer leuke nieuwe

namen voor die bestaande patro-
nen tegen, zoals ‘Three Sisters’ en
‘Three Brothers’. Waar de eerste
de van het MCR bekende ‘Mixed
Triple Chow’ is, is de tweede dan
natuurlijk de eveneens daarvan
bekende ‘Mixed Triple Pung’.

Interessant wordt het eigenlijk pas
als je bij hoofdstuk 8 bent aanbe-
land.  Hoewel dat weer begint met
diagrammen die de liefhebbers met

AMBI modules doet water-
tanden, wordt het vervol-
gens wel een boeiende uit-
eenzetting over ’herkennen
van je mogelijkheden’, te
volgen ’winststrategieën’ en
het ’omgaan met gevaarlij-
ke stenen / situaties’. Het
hoofdstuk wordt dan ook
toepasselijk afgesloten met
een paragraaf ‘Weten wan-
neer je op moet geven’.

Kingstone Kim geeft in elk
geval zijn queeste (nog)
niet op -het succes van de
WMF is nog niet duidelijk,
maar het zou een tegen-
hanger van de WMO kun-
nen worden. Of we daar nu
op zitten te wachten, is een
andere vraag. Kim’s boek is
in elk geval best leuk voor
de liefhebber.

Robert Rijnders

+++

Kingstone Kim - World Mahjong
Essence, ISBN 978-89-7442-440-4
o.a. verkrijgbaar bij Amazon.de
voor  ongeveer 15 euro (excl. ver-
zending).

http://www.wmfed.com

mailto:eugteunissen@hetnet.nl
http://www.wmfed.com/
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Mahjongvraagstuk

Anton Kösters

Naast meerdere kansen om mah-
jong te maken loont het bij Mahjong
Competition Rules ook vaak om zo
snel mogelijk wachtend te worden,
ook al is het maar een kleine kans.

Vanuit die positie kan je altijd nog
proberen een kansrijker hand te
krijgen. Soms moet je daarom een
steen wegleggen, die op het eerste
gezicht wenkbrauwen zal doen
fronsen.

Je hebt een strategie bedacht en
plots heb je een steen in je handen
die je eigenlijk niet kan gebruiken,
maar die toch een verrassend nieu-
we optie biedt.

Stel, je begint met chows te spa-
ren, maar je pakt zodanig dat je
aan tweelingen denkt, waarbij de
Upper Four is ook nog wel een op-
tie is. Je pakt weer een steen en
hebt deze 14 stenen in je hand:

nnmm,,

fhhjkl

ww
Welke steen gooi je nu zeker weg?

Of je begint weer met chows, denkt
weer aan tweelingen, maar plots
heb je ook 2 pungen in je hand:

xxbb

ggghjkk

www
Welke gooi je nu weg?

Of je hebt deze set stenen in je
hand:

zxm.

jkllll

weio
Wat moet je doen om zo snel mo-
gelijk wachtend te worden?

In alle gevallen heb je alle stenen
nog in de hand en mogelijk bruik-
bare stenen zijn nog in gelijke en
voldoende mate beschikbaar.

Oplossingen op pagina 17.

Mahjong voor de Nintendo
(Mindscape € 25,00 tot € 30,00)

Voor de Nintendo DS is sinds vorig
jaar een mahjongspel beschikbaar.
Natuurlijk wilden we daar het fijne
van weten. Zou het echt mogelijk
zijn mahjong te spelen op dit hand-
zame apparaat? De DS (dual
screen) is voorzien van 1 touch
screen en biedt daardoor natuurlijk
volop mogelijkheden.

De informatie op de achterkant van
het doosje veroorzaakt toch twijfel:
“Eindeloos Mahjong bestaat uit
twaalf campagnes die de puzzelfa-
naat betrekt in een bijzondere reis
door het oude China. Elk van de
dozijn opties voert je mee naar een
stad bestaande uit 96 verschillende
levels. Los alle 1.152 puzzels met
logisch denkwerk op en wordt een
ware Mahjong Master.”

Bij het starten van het spel wordt
meteen duidelijk dat dit een uitge-
breide versie is van het spel dat
bijna iedereen kent van de pc: het

zoeken van twee gelijke mahjong-
stenen, die vervolgens wegklikken
en zo de muren leegspelen. Voor
de ware mahjongliefhebber is dat
dus een teleurstelling. Maar als je
deze versie ook wel eens op je pc
speelt, blijkt het toch wel weer leuk
te zijn. Het spel wordt gespeeld op
het touch screen. Door met het
stokje de gelijke stenen aan te klik-
ken, verdwijnen de sets. Je moet
even wennen aan het kleine for-
maat van de stenen (spelers die de
Chinese karakters kennen, zijn hier
in het voordeel), maar al snel heb
je de smaak te pakken en speel je
de verschillende muren leeg.

De muren zijn iedere keer anders
opgebouwd en zo is het ook moge-
lijk om telkens in een hoger level te
komen. Het “reizen door het oude
China” voegt aan het spelen niets
toe, maar maakt het spel voor kin-
deren waarschijnlijk wel aantrekke-
lijker.

Kopen? Niet als je echt een partij
mahjong wilt spelen. Maar als de
puzzeluitvoering op de pc je aan-
spreekt is dit wel een ontspannen-
de bezigheid om tijd te doden. Bij-
voorbeeld op een vliegveld op weg
naar een internationaal toernooi!

Eveline Broers

Anton Kösters daagt je uit met een nieuw mahjongvraagstuk
Eveline Broers speelt “mahjong” op de Nintendo DS

 MAHJONGVARIA
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Clubs kort

De Rode Draak TWENTE schrijft
al jaren mahjonggeschiedenis in de
regio.

Het genootschap is begonnen in de
tachtiger jaren met een aantal
vrienden, dat leidde tot een eerste
toernooi in 1986 in de tuin met 16
mahjongers. Dat toernooi werd
door Ada Ketzer gewonnen. Daar-
na is dit toernooi 17 maal georgani-
seerd en kreeg het een landelijke
status. De 18e keer won Jan Ket-
zer de wisselsteen en is besloten
met de organisatie op te houden.

Er zijn de laatste jaren Mahjongten-
toonstellingen in de bibliotheek van
Hengelo en Enschede door Ada &
Jan ingericht en met behulp van
een aantal mahjongspelers werden
daar demonstraties gegeven. Daar-
uit kwam de vraag om cursussen te
organiseren. En dit heeft weer tot
gevolg gehad dat er nu wekelijks
beurtelings in Enschede en Henge-
lo mahjong gespeeld wordt.

http://de-rode-draak-twente.blogse.nl

De Kongrovers spelen elke don-
derdag in café Zonnebloem, Am-
sterdam. Er wordt gespeeld vol-
gens de officiële Chinese regels en
er is geen vast lidmaatschap.

Sinds 2006 is er een doorlopende
clubcompetitie; de winnaar ont-

vangt aan het eind van het kalen-
derjaar de Kongroversclubtrofee.

In januari van elk jaar, op de 1e of
2e zondag organiseren de Kongro-
vers een landelijk toernooi.

http://www.kongrovers.nl

De Eerste Nederlandse Mahjong
Vereniging (ENMV) is een echte
Rotterdamse, gezellige doch fana-
tieke groep mensen die met veel
enthousiasme mahjong spelen. Het
is een zeer gevarieerde groep van
ongeveer 30 personen met één
gezamenlijke passie: MAHJONG.

Tussen september en juni spelen
ze iedere woensdagavond. Gemid-
deld zijn er veertien leden per
avond aanwezig.

Nederlands Kampioenschap NTS

In 1992 werd door de ENMV het
eerste landelijke toernooi georgani-
seerd. Sindsdien wordt dit toernooi
jaarlijks gehouden op de eerste
zaterdag in oktober en het is al die
jaren het NK NTS geweest.

http://www.enmv.nl

Mahjongclub De Gouden Draak
speelt twee keer in de maand - elke
1e en 3e vrijdag - competitie in café
Groenewoud aan de Groenewoud-
seweg in Nijmegen. De andere vrij-

dagavonden zijn oefenavonden.

De club speelt volgens de Internati-
onale Regels (MCR) en heeft ca.
20 leden - lidmaatschap is € 10 per
Chinees astrologisch jaar.

De Gouden Draak is tevens organi-
sator van het gelijknamige toernooi,
jaarlijks in november. Dit toernooi is
uitgegroeid tot het grootste van
Nederland, met in 2007 108 deel-
nemers. Dit jaar is de 10e editie
van het toernooi.

http://www.gouden-draak.nl

Geen club, maar wel het vermelden
waard: Riichi Nederland. Sjef Strik,
Frans Roquas en Martin Rep orga-
niseerden vanaf 2000 eerst één en
vanaf 2003 zelfs twee riichitoer-
nooien.

Het 1e werd ”met een knipoog naar
Rotterdam” als NK Riichi op de ka-
lender gezet en later omgedoopt tot
“Kersenbloesem Toernooi”.

Het 2e is het “Gouden Draak Mah-
jongtoernooi” maar dan in het Ja-
pans: Kinryu Majan Taikai (Sjef en
Martin organiseren immers ook het
“echte” Gouden Draak toernooi van
Nijmegen). Dit toernooi wordt vanaf
2007 door de Drie Wijzen georgani-
seerd.

Riichi is de enige spelsoort waarin
een Nederlands Kampioenschap
over twee toernooien wordt be-
slecht.

http://www.riichi.nl

Meer clubs kort op pagina 15
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