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 COLOFON

En, nog iets bijzonders meege-
maakt? Ja hoor, wij wel.

Op een maandag zaten wij heel
gezellig met de hele club van
“De Dertien Wezen” (30 leden)
aan tafel voor een etentje bij “De
Gouden Leeuw” in Berlicum.

Zoals te verwachten was, werd
het een gezellige boel en al
gauw kwamen de verhalen los
over “vroeger”

Aan onze tafel zat ons privé
mahjongclubje bij elkaar, te we-
ten: Vonny en Ries, Willemien,
Hermine en ik. (wij komen 1 of
2x per week bij elkaar om te
mahjongen). De winnaar betaalt
na afloop €2 en de andere vier
ieder €1, dat wordt “gepot” en
als we een aardig bedrag bij el-
kaar hebben dan gaan we
“potverteren”!

Bij ons aan tafel zaten ook Coby,
John en Diana en hun oren zul-
len wel getuit hebben die avond
van alle verhalen over en weer!

Het eten was lekker, de bedie-
ning was perfect en de avond
vloog om, voor we ’t wisten ston-
den we weer
buiten om naar
huis te gaan.

Oh, oh, het had
gevroren en de
ramen zaten
dicht, krabben
dus. Willemien
begon al met
een zakdoekje
de ruiten ijsvrij

te maken, wat natuurlijk niet he-
lemaal lukte.

Vonnie kwam op haar stok aan-
gestrompeld en riep tegen Ries:
”Kom even met de raam ontdooi-
er!” Ik riep: “En ook de slot ont-
dooier Ries, want ik krijg mijn
slot niet open; de sleutel gaat er
wel in, maar ik krijg hem niet om-
gedraaid.”

Zo gezegd, zo gedaan, Ries
kreeg de ramen ontdooid en we
konden dus in de auto kijken.
Bijna tegelijk riepen we: “Dat is
mijn auto helemaal niet!!!” De
mijne stond er pal naast, zelfde
kleur, zelfde grootte, maar ander
merk! We lagen dubbel! Benen
over elkaar, dat kun je je wel
voorstellen!

Het slot was helemaal niet be-
vroren, de deuren waren dus
direct open. Ries had ook deze
ramen ijsvrij gemaakt en we
maakten dat we wegkwamen!

P.S. we hebben het helemaal
niet koud gehad!

Erie Donk

 UITSMIJTER

Speel online bij MahjongTime, officieel partner van de Nederlandse Mahjong Bond

Heb jij ook een leuke uitsmijter voor de achterkant van het MM?
Stuur die dan naar de redactie!

Kwartaalblad van de
Nederlandse Mahjong Bond

Jaargang 6 nummer 1

Maart 2009

Nieuw: de Discard Quiz
(maar Anton verzint ze nog gewoon zelf)

Bamboe Acht als perfecte Valentijn

De andere kant van...
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Wij hebben ruim 20 verschillende uitvoeringen van

Mah-Jong spellen in ons assortiment.

Kijk op www.joygiftshop.nl

J OY  GIFT SHOP

Voor verrassende cadeaus

Gierstraat 35
2011 GA  Haarlem

Tel.: 023 – 5341986

Steun de Nederlandse Mahjong Bond en maak kans op € 100.000,-

Wil je de Nederlandse Mahjong Bond een steuntje in de rug geven én zelf elke week kans maken op
€ 100.000,-? Dat kan bij de Sponsor Bingo Loterij, dé loterij voor clubs, verenigingen en stichtingen! Om de Ne-
derlandse Mahjong Bond in stand te houden is geld nodig. Daarom zijn we ongelooflijk blij met de steun van de
Sponsor Bingo Loterij. Ook jij kunt ons direct steunen door mee te spelen in de Sponsor Bingo Loterij. En je kunt
er ook nog eens elke week € 100.000,- mee winnen, of één van de 200.000 andere prachtige prijzen!

De Sponsor Bingo Loterij geeft elk jaar miljoenen euro’s aan Nederlandse organisaties
op het gebied van gezondheid en welzijn, zoals de Johan Cruijff Foundation, KWF Kan-
kerbestrijding en Jantje Beton. En aan ruim 2.200 clubs en verenigingen waaronder de
Nederlandse Mahjong Bond!

Een lot in de Sponsor Bingo Loterij kost slechts € 7,80 per maand. Als je dat wilt, gaat de helft hiervan (€ 3,90)
rechtstreeks naar de Nederlandse Mahjong Bond, iedere maand opnieuw! Je kunt je aanmelden op
www.sponsorloterij.nl onder het kopje ‘Clubs’. Speel je al mee in de Sponsor Bingo Loterij en wil je met die loten
liever de bond (maar een andere club kan natuurlijk ook) steunen? Dat kan! Je kunt daarvoor het online formulier
'Omzetten loten' invullen (dat je ook onder ‘Clubs’ en dan ‘Speel mee voor eigen club’ vindt). Je kunt ook bellen
met de Sponsorlijn: 020-6776880 (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur). Van ieder lot gaat dan voortaan € 3,90
rechtstreeks naar de club van je keuze, iedere maand weer!
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 KALENDER

Zondag 5 april
Varsseveld, Fu-Hing Hong Kong Mahjongtoernooi in
Oosters Specialiteiten Restaurant Fu-Hing, Kerkplein
11. Deelname €12,50 per deelnemer, bankrekening-
nummer 50.13.81.260 t.n.v. Mahjongclub Fu-Hing,
Dinxperlo, o.o.v. je naam, adres, woonplaats.
E-mail: r.vangessel@zonnet.nl
Internet: mahjongclubfuhing.nl

Zaterdag 9 mei
Temse, Belgian Open 2009 + #

De Kleine 3 Draken organiseren voor het eerst het Bel-
gisch NK MCR. Op zondag 10 mei is er een vriend-
schapstoernooi. Deelname kost €15,- voor alleen de
zaterdag en €25,- voor beide dagen. Zaterdag kun je
ook inschrijven voor een BBQ (€10,- extra).
Internet: kleine3draken.net
E-mail: info@kleine3draken.net

30 & 31 mei
Almere, Tile Hog - Dutch Open 2009 + #

De Drie Wijzen organiseren het 5e NK MCR. Alleen
deelname kost €20,00 - optioneel kun je lunch (€12,50
voor twee dagen) en/of diner op zaterdag (wokken
voor €20,00) reserveren. Zie het inschrijvingsformulier.
Internet: toernooi.dedriewijzen.com
E-mail: tilehog@dedriewijzen.com

12 september
IJsselstein, Negen Poorten Toernooi #

Internet: home.hetnet.nl/~denegenpoorten
E-mail: denegenpoorten@hetnet.nl

26 september
Almere, Kinryu Majan Taikai +

Deel twee van het NK Riichi.
Internet: toernooi.dedriewijzen.com
E-mail: kmt@dedriewijzen.com

3 oktober
Rotterdam - na 15 jaar stopt de ENMV met de organi-
satie van het NK NTS. Daarvoor in de plaats een
nieuw MCR toernooi.
Internet: enmv.nl
E-mail: info.enmv@gmail.com

31 oktober
Almere, NK NTS
Internet: toernooi.dedriewijzen.com
E-mail: peling@dedriewijzen.com

22 november
Berlicum, DAJA & Dertien Wezen Toernooi + #

Internet: daja13wezentoernooi.nl
E-mail: info@dajamahjong.nl
gerda@dedertienwezen.nl

+++

+ Telt mee voor de Europese Ranglijst.
# Telt mee voor de kwalificatieranglijst WMC 2010.

Internationale Kampioenschappen (MCR / Riichi)

Frankrijk: 17 & 18 april French Open MCR (Parijs)
Duitsland: 24 mei German Riichi Open (Hannover)
Oostenrijk: 1 - 5 juli 3rd OEMC (Baden)
Hongarije: 11 & 12 juli Hungarian Open (Dunáujváros)
Oostenrijk: 18 & 19 juli Austrian Open (Bruck a/d Mur)
Duitsland: 19 & 20 september German Open
(Hannover)

+++

Stand voor de kwalificatie WMC 2010
wmc-holland.com/documents/Tussenstand_WMC.pdf

Speel je online bij MahjongTime? Schrijf je dan in voor de
Online Open Championships

Deelname voor leden is - bij voorinschrijving - $12,50 (plm. €10,00)
Voor de winnaar is er onder meer een prachtige vergulde mahjongsteen

Kijk op mahjongtime.com/Mahjong-Official-Tournaments.aspx
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 VAN HET BESTUUR

Ik kan me voorstellen dat je bij het openmaken van de enveloppe met dit magazine wellicht even hebt gedacht
dat ze bij de drukker een fout hebben gemaakt. Maar nee hoor, je hebt niet het laatste exemplaar van het blad
Fiets in handen. Tijdens de ALV kwam aan de orde dat het wellicht leuk zou ‘de mens achter de mahjonger’ als
rubriek in ons lijfblad op te nemen.

Je ziet elkaar immers alleen op toernooien en dan komen in de pauzes de koetjes en kalfjes ook wel eens aan
de orde, maar van het gros van je tegenstanders weet je toch meestal niet veel meer dan dat ze wel of niet een
aardig potje kunnen mahjongen. Wellicht interesseert het je verder ook niet veel wat hij of zij verder in het leven
zoal uitspookt - lees in dat geval vooral niet het stukje op pagina 8 waar ik als goed voorzitter het spits afbijt in
de hoop dat het inderdaad een levensvatbare reeks mag worden…

Afijn, de kop is er dus af en de lente staat al weer voor de deur. Wat heet: er zijn inmiddels 3 toernooien afge-
werkt, de ALV heeft plaatsgevonden en de bond is jarig geweest.

Waarschijnlijk het belangrijkste item tijdens de ALV waren de Nederlandse Toernooi Spelregels, ons eigen NTS
dus. Rotterdam - de ENMV - stopt er na 15 afleveringen Nederlands Kampioenschap mee. De meerderheid
van de eigen leden kan niet meedoen aan het door de club georganiseerde toernooi, omdat ze die regels niet
beheersen. Eigen schuld - moet je ze die regels maar wel bijbrengen, toch? Helaas ligt het niet zo eenvoudig -
de NTS regels spreken nou eenmaal minder aan dan het MCR en, in toenemende mate, het Riichi. Zie ook de
vorige ‘Van het bestuur’ daarover.

Toch zou het natuurlijk jammer zijn indien het NTS ‘uitsterft’ - velen zijn weliswaar gezwicht voor de verlokkin-
gen van andere varianten, maar nog niet zolang geleden speelden we vrijwel niks anders en nu is alleen het
NK nog een officieel bondstoernooi. Waar het eigenlijk op neer komt, is dat de ‘afkeer’ van het NTS te wijten is
aan een paar specifieke regels. Staande de ALV werd er dan ook een ad hoc commissie samengesteld, die
zich heeft gebogen over de spelregels en daarvan inmiddels verslag heeft uitgebracht. De voorgestelde wijzi-
gingen zullen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde komen en de verwachting is dat ze
dan officieel zullen worden goedgekeurd. Het NK 2009 zal dan het eerste (en dit jaar ws. enige) toernooi zijn
volgens die nieuwe regels. Bij deze alvast de oproep om weer in ‘ouderwetse’ getale naar dat NK te komen.

En die verjaardag? Ja, op 8 februari is de bond 5 jaar geworden. We hebben overwogen om dat te vieren door
alle kinderen in Nederland die op die dag ook 5 jaar werden een spel cadeau te doen, of op zijn minst ‘voor het
leven’ lid van de bond te maken. Dat stuitte echter op (financiële) bezwaren en dus werd het initiatief van Els
en John Kuijpers - u weet wel van DAJA mahjong - om een prijsvraag te houden geadopteerd. Door te raden
hoeveel mahjongstenen er in een vaas zaten (foto’s van de vaas stonden op de bondssite), kon je een XXL
mahjongspel t.w.v. €69,95 winnen. Geertje van Delft zat er, op een totaal van 437 stenen, maar 3 stenen naast
en won - in het volgende magazine een feestelijke rapportage van de uitreiking van het spel aan de gelukkige
winnares.

Is er verder nog nieuws over het WMC 2010? Met de aanhoudende negatieve berichten over de economische
crisis zal het duidelijk zijn dat het vinden van sponsoren er niet makkelijker op wordt. Weliswaar is er enige
hoop op verbetering in de loop van 2010, maar dan is het misschien al weer te laat om nog goede geldschie-
ters te vinden. Het is bekend dat die sowieso al niet in de rij staan om een mahjongevenement te sponsoren en
de werkgroep heeft er dus onverminderd een hele klus aan om het plaatje financieel rond te krijgen. Er zijn ge-
lukkig voldoende goede ideeën en hopelijk leiden die snel tot concrete resultaten.

Robert Rijnders
Voorzitter

OPROEP

Regelmatig vinden er in het land promotieactiviteiten plaats voor de Mahjongbond, meestal tijdens culturele festi-
vals, markten of spellenbeurzen. Wil jij met enkele (van je eigen) Mahjongvrienden in je omgeving ook een keer
Mahjong promoten en met zoveel mogelijk mensen je enthousiasme delen voor het spel? Meld je dan aan bij
Dimphy van Grinsven (promotie@mahjongbond.org) voor een gezellige én nuttige dag of middag.



Mahjong Magazine                               4                                               2 / 2008

CLUBPAGINA

Mahjongspeler is spelletjesliefhebber

Een spelletjesfreak
kun je hem wel noe-
men. Gertjan Davies
(33) is gek op spelle-
tjes als Go, de Kolo-
nisten van Catan en
Antike.

Ook als het meer in
de buurt komt van de
denksporten staat de

Enschedeër zijn mannetje. Niet dat Davies zijn grootste
liefhebberij, Mahjong, als een denksport ziet, maar het
heeft er wel iets van weg, vindt Davies. "Het benadert
wel een denksport. Maar je maakt keuzes op basis van
onvolledige informatie", zegt de programmeur van be-
roep. "Als je elke week een toernooi speelt, dan eindi-
gen toch vaak dezelfde mensen bovenaan. Geluk is
zeker een factor bij Mahjong, maar de mensen bespe-
len wel de kansen. Tactiek speelt ook een belangrijke
rol." Volgens Davies is Mahjong nog het best te vergelij-
ken met pokeren, maar dan in een mix met jokeren en
rummikub. Dat de Enschedeër het aardig kan blijkt uit
het feit dat hij regerend Nederlands kampioen is in twee
varianten: in de Nederlandse Toernooi Spelregels
(NTS) en in het Japanse riichi. Ook in de derde variant,
Mahjong Competitie Regels (MCR), is Davies succes-
vol, want onlangs kwalificeerde hij zich in Amsterdam
voor het Nederlands team dat in juli in Oostenrijk mee-
doet aan het EK Mahjong. Amsterdam was het vierde
toernooi waar de Enschedeër aan meedeed. Na de an-
dere toernooien in Almere, Nijmegen en IJsselstein
stond Davies als zesde geklasseerd. "In Amsterdam
ging het niet zo denderend. Ik bereik meestal wel het
bovenste kwart, en nu ook, maar meer zat er niet in. Ik
werd twintigste van de 72 deelnemers, maar dat was
wel genoeg voor kwalificatie." In totaal waren er zestien
plekken beschikbaar voor het Nederlands team dat
naar het EK gaat. Davies plaatste zich uiteindelijk als
negende. Het EK in Oostenrijk wordt Davies' derde titel-
strijd. "Ik heb twee keer eerder meegedaan aan het EK.
De eerste mocht ik na loting meedoen en de vorige
keer ging ik als derde Nederlander. De eerste keer ein-
digde ik als achttiende, de laatste keer werd ik twintig-
ste. Mijn doel is om bij het bovenste kwart te komen.
Dat is ook in de toernooien altijd mijn streven. Waar de
voornaamste tegenstanders vandaan komen? Italië en
Frankrijk hebben veel goede spelers, maar ook Dene-

marken heeft een paar hele goeie. De huidige kampi-
oen is ook een Deen: Wedel Jakobsen", vertelt Davies.
Hij speelt ruim vijf jaar Mahjong speelt bij de Rode
Draak Twente. De club speelt afwisselend bij De Zon in
Enschede en in De Tempel in Hengelo. "Je hebt zo'n
tien grote clubs in Nederland die één of twee keer per
jaar een toernooi organiseren. Er zit wel wat groei in
Mahjong, maar je ziet toch vaak dezelfde gezichten.
Mahjong is een stuk kleinschaliger dan pokeren. Er valt
ook niet veel in te verdienen. Als er om geld wordt ge-
speeld, dan zijn het meestal Aziatische spelers."

(Artikel TC Tubantia Enschede 15 januari 2009, voor
het MM met dank aan Irma Bijkerk)

Afscheidwintermahjongbuurttoernooi

De voorzitter van de bond Robert Rijnders feliciteerde
ons per @mail met de organisatie van dit eerste toer-
nooi in de buurt Driene Hengelo en wenste ons veel
succes. Ook vond hij het vinden van een van de langste
woorden voor SCRABBLE op zich al een fraaie presta-
tie. Het deel 'Afscheidwinter' is echter te voorbarig ge-
weest, want wij kregen na het toernooi nog een flink
koud staartje.

Maar goed dat kon de pret niet drukken. De stemming
was geweldig, ook geanimeerd door de meegenomen
consumpties, maar er werd echter geconcentreerd ge-
speeld, zeker door de dames. De heren lieten het deze
avond een beetje zitten. Het toernooi ging om twee ron-
des van anderhalf uur met een pauze van een half uur.

Ada speelde het meest constant. Zij werd eerste door
de twee rondes te winnen (8 / +102), Annemieke volgde
als tweede (6 / + 177) en derde werd Yvonne 6 / + 72).

Iedereen was het erover eens dat deze avond zeker
nog een keer zal gaan plaatsvinden. Het zou ook leuk
zijn als meerdere buurtschappen of andere combina-
ties  dit voorbeeld  zouden volgen. Hierbij is het mini-
mum op 2 tafels gesteld en tenminste 2 rondes van an-
derhalf uur. Speciale duidelijke scoringslijsten en totaal-
lijsten zijn hiervoor beschikbaar.

De Rode Draak Twente
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Vervolg vraag 3 - [Ideaal wachtend]

Teken 3 Teken 3 Teken 5 Teken 6

Teken 3 Teken 3 Teken 3 Teken 5 Teken 6

Antwoord vraag 4
Gooi weg: Kringen 3

Teken 3 Teken 4 Teken 5 Teken 9 Teken 9

Het weggooien van je Teken 9 sluitpaar om voor Eenvoudige Stenen te gaan is niet slecht, maar het is beter om
voor een Mangan hand te gaan, welke 12.000 punten waard is omdat jij de gever bent. In de bovenstaande
situatie, als je Kringen 4 trekt, kun je riichi declareren met een kans voor een 345 Drie Gemengde Chows. Als je
Kringen 6 trekt, kun je riichi declareren met een Twee Zuivere Chows al in je hand! Op beide manieren heb je een
goede kans 12.000 punten te behalen.

[Ideaal wachtend]

Teken 3 Teken 4 Teken 5 Teken 9 Teken 9

Teken 3 Teken 4 Teken 5 Teken 9 Teken 9

Antwoord vraag 5
Gooi weg: Kringen 1

Teken 4 Teken 4 Teken 5 Teken 6 Teken 7 Teken 8

Gaan voor een Zuivere Straat kan je een Mangan of meer opleveren, maar je kansen om een wachtende hand te
maken zijn niet zo goed, aangezien je dan alleen Kringen 2 en Kringen 9 kunt gebruiken. Je bent op dit moment in
de Zuidenronde, dus als je het dealen verliest, zul je niet in staat zijn het terug te krijgen voor het spel eindigt. Dus
is het beter als je de route neemt die je de meeste kansen geeft om wachtende te raken, en dat is in dit geval met
een Tan-Pin hand.

[Ideaal wachtend]

Teken 4 Teken 5 Teken 6 Teken 7 Teken 8

Teken 4 Teken 4 Teken 5 Teken 6 Teken 7
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DISCARD QUIZ!

De antwoorden op de Discard Quiz vragen van pagina 16.

Antwoord vraag 1
Gooi weg: Teken 4

Teken 5 Teken 5 Teken 6 Teken 7

Het weggooien van de Bamboe 8 is de snelste manier om wachtend te zijn, maar dat was niet de opgave. Je zou
van de Teken 5 je sluitpaar moeten maken en gaan voor de ‘Tan Pin’ (Eenvoudige Stenen en Alleen Chows) met
de mogelijkheid van een 678 Drie Gemengde Chows.

[Ideaal wachtend]

Teken 5 Teken 5 Teken 6 Teken 7 Teken 8

Teken 5 Teken 5 Teken 6 Teken 7

Antwoord vraag 2
Gooi weg: Kringen 2

Teken 4 Teken 4 Teken 5 Teken 6

Veel mensen zouden de Teken 3 weggooien, maar juist de Tekens in deze hand bieden meer mogelijkheden. Als
je in staat ben om Teken 2, 4, 5 of Teken 7 te trekken, dan kun je gaan voor een 567 Drie Gemengde Chows en
van Kringen 3 je sluitpaar te maken.

[Ideaal wachtend]

Teken 2 Teken 3 Teken 4 Teken 5 Teken 6

Teken 2 Teken 3 Teken 4 Teken 5 Teken 6 Teken 7

Antwoord vraag 3
Gooi weg: Bamboe 6

Bamboe 4 weggooien om voor Twee Zuivere Chows te gaan is te hebberig. Het is beter om de mogelijkheden voor
het trekken van Bamboe 2 en 5 en Teken 3 open te houden zodat je een 456 Drie Gemengde Chows kunt maken.
Toch, als je de kans krijgt om riichi te declareren, dan moet je dat gewoon doen (het trekken van Bamboe 7 of
Teken 7 maakt het onmogelijk om een 456 Drie Gemengde Chows te krijgen, maar je bent dan wel wachtend).
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CLUBPAGINA

Op dinsdag 9 december 2008 was het voor ons per-
soonlijk precies één jaar geleden dat onze schoonzus,
Dimphy van Grinsven, Mahjong aan ons heeft uitgelegd
en wij het zijn gaan spelen.

Wat dit voor ons als gezin, in grote lijnen, voor gevol-
gen heeft gehad weten de meeste mensen wel. Maar,
dat we een Mahjongclub in Uden hebben opgericht zal
nog niet zo bekend zijn. Daar willen we dan ook graag
over vertellen.

Sinds begin 2008 zijn we, met alle vier de leden van
ons gezin, lid geworden van de Mahjongclub “De Der-
tien Wezen” in Berlicum, waar we tweewekelijks, op
maandag, spelen. Dit is op ongeveer 20 minuten af-
stand van onze woonplaats Uden, dus goed te doen.

Omdat we het zo leuk vinden en dus graag minimaal
één keer per week Mahjong willen spelen, hebben we
het plan opgevat om ook in Uden iets op te zetten. Ook
daar zijn er genoeg mensen die niet het geluk hebben,
thuis of heel dichtbij, vier spelers te hebben en in de
buurt van Uden was verder ook geen Mahjongclub
waar iedereen zich vrij kon aansluiten.

Na overleg hebben we besloten samen te werken met
de Mahjongclub van De Dertien Wezen, aangezien ook
daar een aantal leden wel vaker wil spelen en Uden
dan zeker een optie is.

In september 2008 hebben we, ter introductie, een arti-
kel aangeboden aan de lokale pers en het bekendste
weekblad van Uden reageerde door er een artikel aan
te willen wijden, met foto en al. Het werd een leuk arti-
kel en op 30 september en 13 oktober hebben we een
tweetal Inloopavonden gehouden. Een aantal leden van
De Dertien Wezen kwam gelijk helpen, uitleg geven en
spelen en sinds begin november is “DAJA Mahjongclub
Uden” een feit.

We spelen een soort “laddercompetitie” waardoor we
tweewekelijks met deze uitslagen in hetzelfde (“Udens”)
weekblad komen staan, waardoor het constante aan-
dacht krijgt. Grappig voor de leden en goed voor even-

tuele nieuwe leden die altijd welkom zijn om eens te
komen kijken. We horen ook vaak dat mensen dit blad
helemaal uitpluizen en ons stukje hebben zien staan.

Via onze speciale website kunnen ze meer informatie
krijgen en zich aanmelden om eens een keer te komen
kijken en spelen.

Nog een leuke “anekdote”, in de “geschiedenis van de
DAJA Mahjongclub Uden:

John heeft een oproep gevonden, via het Mahjongfo-
rum van Stephan Hilchenbach, waarop een dame uit
Son een oproep plaatst om Mahjong te kunnen spelen.
We hebben haar via de e-mail e.e.a. verteld van onze
club(s) en meteen een afspraak gemaakt. In de tussen-
tijd werden we door Geertje, van De Dertien Wezen,
geattendeerd op dezelfde oproep. Iedereen leeft dus
enorm mee, dat blijkt. Hetty is de bewuste dame die de
oproep heeft geplaatst en zij heeft Mahjong leren spe-
len in China en Japan. Zij is het 13e lid van onze club
en is een welkome aanvulling met prachtige verhalen,
o.a. over haar buitenlandse (Mahjong)avonturen.

Inmiddels zijn er ook al nieuwe leden uit Uden die de
Mahjongclub in Berlicum bezoeken. Deze uitwisseling
van leden, die bij de andere club tegen een geredu-
ceerde prijs kunnen spelen, geeft een hele prettige
sfeer omdat je mekaar kent, waardoor het spelen ook
steeds gezelliger wordt. Boeiend en spannend is het
spel al van zichzelf.

We vinden het geweldig dat we hebben samengewerkt
met de andere club omdat het zoveel voordelen geeft:
het promoten van Mahjong gaat daardoor ook veel
makkelijker en we gaan ons nu actief voorstellen. B.v.
aan andere (kaart-)clubs, bij speelgelegenheden en in
de bibliotheek, buurthuizen etc.

We willen graag nog meer mensen bereiken omdat het
zo goed, gezellig en gezond is voor je brein: en een
stuk goedkoper dan een DS-apparaat met braintraining.

Els en John Kuijpers

DAJA Mahjongclub Uden

Internet: www.dajamahjongclubuden.nl, e-mail:els@dajamahjongclubuden.nl, tel. 0413-330110
Clubavonden in de even weken op maandagavond van 19.30 - 23.00 uur, locatie: Vuurijzer 14, Uden.
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Hersenbrekertjes

1. Je droomde van All Terminals, maar leek jezelf tevreden te moeten stellen met een Outside Hand. Welke
steen doe je nu weg om snel, kansrijk en met voldoende punten uit te kunnen?

2. Stel, je hebt alle stenen nog in je hand en je pakt kringen 6 gepakt - wat zijn je opties?

3. Welke steen moet hier weg om zelfs met een weggelegde steen uit te kunnen?

4. Stel, je hebt gepakt en ziet de volgende stenen op je plank. Welke steen gooi je weg voor de kortste weg
naar een winnend spel?

Oplossingen op pagina 11.

Anton Kösters daagt je uit met nieuwe mahjongvraagstukken.
Gewoon uit eigen duim.

 STRATEGIE

De bond is het aantal van 300 leden inmiddels ruim gepasseerd. Met de twee nieuwe clubs in Uden en Berghem
komt het aantal aangesloten clubs op 16. De grootste ‘populatie’ mahjongers is te vinden rondom IJsselstein,
waar de Negen Poorten en de Oase samen 59 leden tellen. De mahjong variant van de ‘Gordel van Smaragd’ ligt
in het gebied tussen Tilburg en Nijmegen. De Vier Winden, De Dertien Wezen, DAJA mahjongclub, Schoon Spel
en de Gouden Draak vertegenwoordigen samen 101 leden. Met name tussen Den Bosch en Nijmegen doen ze
driftig aan ’uitwisseling’ om maar zo veel / vaak mogelijk te kunnen spelen.

Mahjong Magazine                               19                                               2 / 2008

 CLUBPAGINA

Bondstoernooi 2008

Maandag 23 december kopte het Algemeen Dagblad/
Utrechts Nieuwsblad op de voorpagina: “Kerstinkopen
vallen tegen op zaterdag 21 december”. Vanzelfspre-
kend zou ik zeggen, de top van de Nederlandse Mah-
jongbond had zich teruggetrokken in de sporthal van
Berghem (een stadje onder de rook van Oss) om zich
te meten op het Bondstoernooi. Ik kom hier straks in
mijn verslag nog op terug.

De hele dag spelend om de titel van Bondskampioen
van Nederland. Het gezelligste toernooi van Nederland.
Iedereen heeft zijn mes op de thuistafel achtergelaten,
omdat de afgelopen bondstoernooien wel duidelijk heb-
ben gemaakt dat het zo ook kan / hoort.

Tevens is het het goedkoopste toernooi van Nederland,
alhoewel er dit jaar voor het eerst een kleine bijdrage
werd gevraagd. Je kan het haast geen inschrijfgeld
noemen, slechts €4,50 en voor dat minimale  bedrag
kreeg elke deelnemer twee drankbonnen en een lunch-
bon. Een voortreffelijk verzorgde lunch met heerlijke
soep, broodje kroket of frikadel en een luxe broodje
ham of kaas . De € 4,50 kan daar nooit toereikend voor
geweest zijn.  Prima werk van Dimphy van Grinsven die
de locatie, logistiek en catering in Berghem onder haar
hoede had genomen.

Om half elf startte het toernooi. Een lastige tafelindeling
had het nodige regelwerk en tijd gekost op de dagen
eraan voorafgaand. Dan is het een goed gevoel als op

de aangegeven starttijd alle tafels door vier en niet door
meer of minder mannen en vrouwen worden bezet.

De variant NTS kende slechts vijf inschrijvingen en kon
daardoor niet gespeeld worden. Gelukkig hadden deze
vijf deelnemers ook een andere variant ingevuld zodat
zij toch de hele dag konden spelen.

Na de eerste ronde een lunch waarover ik al sprak.
Daarna de drie volgende rondes. Uiteindelijk konden de
rekenmeesters zich terugtrekken. Zou ik gewonnen
hebben of toch Yvonne van der Heide of Ida van der
Bij? Een door Janco Onnink bedachte formule maakte
het mogelijk om toch één overall winnaar te bepalen.
En dat werd… Och laat ik de uitslag van de eerste vijf
melden:

5. Adrie van Geffen
4. Jan Ketzer
3. Ida van der Bij
2. Yvonne van der Heide
1. Leni Janssen

Bondsbestuur  (organisator van het toernooi): bedankt!

O ja, mijn stukje begon met een citaat uit het AD. Wat
overdreven om daar het bondstoernooi als oorzaak te
noemen van tegenvallende kerstinkopen? Nou, dat vind
ik niet, want wat kopte het AD op 24  december? Juist:
“Record verkopen op laatste dagen voor kerstmis”.
Nou, en toen was er geen toernooi!

Leni Janssen

De Negen Poorten
Leni Janssen won het Bondstoernooi en doet namens de Negen
Poorten verslag.

Kongrovers
De Kongrovers waren op dreef de afgelopen toernooien.

Nadat Yvonne van de Heide haar ‘eigen’ toernooi in Amsterdam had gewonnen, werd het
Valentijnstoernooi ook een prooi voor een Kongrover. Na de eerste ronde daar stond ikzelf
bovenaan met een rondescore die niet meer werd geëvenaard (285 mahjongpunten), maar ik
was hierna geheel de weg kwijt en eindigde in de grote middenmoot.

Wim Rijnders stond bij het begin van de laatste ronde op de tweede plaats, achter Diana Westdijk (beiden met de
maximale score van 12 punten). Vlak voor tijd stond hij op één tafelpunt, evenals Diana aan haar tafel. Echter het
geluk was met hem: drie seconden voor de gong maakte hij nog een mahjong en steeg naar de tweede plaats
aan zijn tafel. Dat was voldoende voor de toernooiwinst, want Diana bleef op één punt steken.

Ton Rijnders en Yvonne van der Heide eindigden ook in de top tien van het toernooi en werden respectievelijk 6e
en 8e. Verder een compliment aan de organisatoren van dit toernooi, de sfeer was uitstekend, de meeste spelers
speelden met een glimlach die bij Valentijn hoort en de catering was uitmuntend.

Gert van der Vegt



Mahjong Magazine                               18                                               2 / 2008

CLUBPAGINA

Een knus toernooi in IJsselstein.

Mahjong club “de Oase” is een bijzondere club. Het is
voor zover wij weten de enige mahjongclub in Neder-
land die als vereniging  ingeschreven staat in de Kamer
van Koophandel. Ze bestaat volgende maand alweer
12 ½ jaar en biedt haar leden twee middagen per week
de gelegenheid  mahjong te spelen in het ontmoetings-
centrum “De Oase” van de Stichting Welzijn Ouderen
IJsselstein, waaraan de
club haar naam heeft ont-
leend. Het is dan ook een
club voor 55-plussers, vi-
taal, actief en flexibel. Bij-
zonder is ook dat de club
overeenkomstig haar sta-
tuten naast de spelmidda-
gen ook culturele evene-
menten organiseert, zoals
een middag met Indonesi-
sche muziek, dans en culi-
naire specialiteiten. Daar-
mee krijgt het mahjong
spelen een diepere multi-
culturele dimensie.

Bij de oprichting werd uitsluitend gespeeld  volgens de
Nederlandse regels, maar de laatste vier jaar hebben
de leden ondanks hun gevorderde leeftijd zich inge-
spannen de Chinese toernooi regels (MCR) eigen te
maken en dat is goed gelukt. Door zich aan te sluiten
bij de Nederlandse Mahjong Bond kan de mahjongclub
“De Oase” zich voegen naar de landelijke ontwikkelin-
gen en de spelkwaliteit op niveau houden. Het gaat de
meeste leden niet om het bereiken van een zo hoog
mogelijke ranking, maar het is wel eens aardig af en toe
je krachten met anderen te meten. Gelet op de beperk-
te mobiliteit zullen leden van “de Oase” niet zo gemak-
kelijk deelnemen aan toernooien elders in het land. On-
ze oudste deelneemster Eline bereikt dit voorjaar de
leeftijd van 90 jaar en speelt 2x per week mahjong en
soms zelf de ene dag met de Nederlandse regels en de
andere dag met de Chinese regels. Wij zijn dan ook erg
trots op haar. Haar man Andre, ook 90 jaar heeft in de
loop van de jaren al voor heel wat foto’s en films ge-
zorgd voor ons archief.

Een eigen toernooi volgens de Chinese regels vond
plaats op  woensdag 14 januari van 18.30 tot 21.45  in
ontmoetingscentrum “De Oase”. Uitgenodigd waren niet
alleen de leden van de andere Mahjong vereniging in
IJsselstein, “de Negen Poorten” maar ook het bestuur
van de Nederlandse Mahjong Bond. Het bestuur van
”de Oase” wilde zich graag presenteren op landelijk
niveau en het bondsbestuur de gelegenheid bieden
kennis te maken met deze bijzondere, bij de bond aan-

gesloten Mahjong club. Het
Oase bestuur was dan ook
zeer verheugd, dat het bonds-
bestuur aan die oproep ge-
hoor heeft gegeven en met een delegatie van 4 be-
stuursleden aan het toernooi heeft deelgenomen.

In totaal waren er 32 deelnemers die in twee rondes
van 5 kwartier om één van de mooie prijzen speelden.

Eveline Broers van “De
Negen Poorten” eindigde
met glans op de eerste
plaats; ze behaalde acht
tafelpunten en een score
van 339 punten. Anneke
Keyl, ook van “De Negen
Poorten”  bereikte met
evenveel tafelpunten en
een score van 176 punten
de tweede plaats en de
derde plaats ging met 163
punten naar Oase be-
stuurslid Eugenie Teunis-
sen. De aanmoedigings-

prijs voor de laatste plaats
de “pechvogel” was voor Marijke Hulsink.

Als organiserende vereniging had “De Oase”natuurlijk
graag een van haar eigen leden zien winnen, maar met
vijf plaatsen bij de eerste 10 zijn we niet ontevreden.
Voor sommige van onze eigen leden was het een eer-
ste leerzame ervaring met het spelen van een toernooi
en dat is toch ook zeer waardevol.

De organisatie van dit gratis kleinschalige evenement
verliep soepel, ook al was de ruimte wat krap en de
temperatuur wat aan de hoge kant. In de gezellige ge-
moedelijke sfeer en dank zij de gezamenlijke inspan-
ning kreeg iedereen op tijd zijn versnapering. De stand
werd handmatig bijgehouden door bestuurslid Ieneke
Marsidi, die voor het bepalen van de einduitslag maar
weinig tijd nodig had.

Iedereen kreeg na het toernooi als aandenken via de
mail een persoonlijke oorkonde met de plaats in de
eindrangschikking thuisgestuurd.

Al met al een plezierige Mahjong avond “onder senio-
ren”!

Paul Pilgram

De Oase

V.l.n.r. Eveline, Anneke, Eugenie en Marijke
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De Mahjongregels in het algemeen.

In ons hele leven moeten we ons houden aan regels.
Vele, vele regels. Gedragsregels, verkeersregels,
buurtregels, huisregels, schoolregels, regels die vastge-
legd zijn bij verzekeringen (ook wel voorwaarden ge-
noemd) en tot overmaat van ramp ook nog eens spelre-
gels op mijn vrije avond bij de Mahjongclub.

Maar toch zijn al deze regels niet voor niets gemaakt.
Het is zelfs zo sterk, dat als je een van de regels over-
treedt, er een of andere aangeklede burger (vaak een
politieagent of parkeerwachter) op je afkomt en tegen je
zegt dat je regels hebt overtreden. Boem… en je hebt
zo een schrijven in de bus of je maar even wilt betalen
voor het overtreden van die regel.

Nu is het bij je club misschien nog niet zo erg en je
krijgt ook geen boete, maar er worden weleens regels
overtreden. Nu wil het geval dat (doordat we geen boe-
te krijgen en de overtreding dan ook niet zo hard voe-
len) het niet toepassen van de spelregels toch nog
weleens met de mantel der liefde, wordt bedekt en toe-
gestaan. Dat is in bepaalde situaties heel begrijpelijk,
maar hierdoor ontkrachten we juist het spel. We worden
minder alert en dat komt het Mahjongspel niet ten goe-
de. Het wordt vervelend als tegenstander, als er minder
alert gespeeld wordt.

Een oplettende speler weet precies wat hij/zij nog nodig
heeft en heeft de bevoegdheid bij twijfel een “Time-out”
te claimen.

Probeer eens 1 of 2 zetten vooruit te denken. Je zult
merken dat je spel zich verbetert. Het spel wordt
boeiender. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je
tegenstander.

We hoeven geen boetes uit te schrijven, maar je voelt
wel aan dat als we alle regels zouden laten vallen (ik
bedoel hiermee de wetgeving) het een rommeltje wordt.

Vooral tijdens officiële toernooien. Juist hier wil ieder-
een Nederlands Kampioen worden of wil zich plaatsen
voor deelname, maar dan moeten we wel vermijden dat
wij onze “eigen regels” hebben. Het speelt fijner en er
ontstaan geen discussies over het toepassen van re-

gels. Als regels duidelijk zijn, dan behoeven deze ook
geen uitleg.

Ken je spelregels!!!

Een hint willen we geven: Als iemand een Pung of
Chow declareert en in diezelfde beurt zegt: oh nee, ik
heb toch Mahjong, dan geldt de eerste claim!!!

Waarom? Je kunt namelijk tijdens je beurt maar één
claim leggen.

Je kunt de van de muur getrokken steen niet gebruiken
en je legt deze af:

OF

Je kunt de van de muur getrokken steen wel gebruiken
en legt een andere steen af.

OF

Je kunt een afgelegd steen gebruiken, maakt een Pung
of Chow en legt een steen af.

OF

Je kunt de van de muur getrokken steen Mahjong clai-
men.

OF

Je kunt van een afgelegde steen Mahjong claimen.

Dus geen twee mogelijkheden in één beurt. Je moet
dan wachten tot je weer aan de beurt bent en hopen
dat je nu wel uit kunt. Lukt dat niet, dan maar wachten
tot het geluk je wel toelacht. Deze spelregel geldt ui-
teraard ook voor je tegenstander. Ook hij/zij heeft zich
te houden aan deze spelregels.

Wees dan ook voor je tegenstander niet al te toege-
vend. Bij verschil van mening tijdens het spel, is het
altijd verstandig de scheidsrechter erbij te halen.

Een uitzondering is natuurlijk het claimen van een
Kong. Hier mag je een extra steen pakken en dat
kan natuurlijk wel een reguliere Mahjong zijn.

Richard van Gessel

Hong Kong Mahjongclub Fu-Hing, Varsseveld

5 April 2009

Het Fu-Hing Hong Kong toernooi in Varsseveld. Geef je op via de e-mail: r.vangessel@zonnet.nl
Deelname €12,50 p.p. (bankrekeningnummer 50.13.81.260 t.n.v. Mahjongclub Fu-Hing, Dinxperlo)
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DE ANDERE KANT VAN...

Tijdens de ALV van afgelopen januari werd ook gesproken over het magazine en dan met name hoe ‘we’ dat ge-
vuld krijgen met meer dan wedstrijdverslagen en ranglijsten. Veel, zo niet alles over de clubs en de historie van
het spel is zo langzamerhand wel in het MM verschenen. Over de mahjongers zelf valt misschien nog wel een
hoop te vertellen en dan met name over wat die zoal doen als ze niet mahjongen. Een nieuwe serie? Voorzitter
Robert Rijnders vertelt alvast als eerste over zijn ‘andere kant’.

Bike Rebel

Of het een leuk idee was om een reeks ‘de mens ach-
ter de mahjonger’ te beginnen? Laat ik beginnen te
stellen dat mahjongers ook (net) mensen zijn. Maar de
bedoeling is natuurlijk je ‘medemahjonger’ eens van
een andere kant te zien. In mijn geval niet zichtbaar
lijdend achter de tafel, klagend over zo veel pech. Ik
kan daar ook wel een artikel, een blad over vol schrij-
ven, maar deze serie
gaat dus niet over mah-
jongen.

Okay, wat doe ik dan
verder zoal in of met
mijn leven? Na een
glansrijke carrière in de
financiële sector, waarin
ik al vroeg werd gegre-
pen door de mogelijkhe-
den van de ICT daarin,
ben ik begin jaren ne-
gentig overgestapt naar
de automatisering. Daar-
in heb ik het ook nog ver
geschopt, maar een au-
to-ongeluk in 2002 ver-
anderde mijn leven toch
dusdanig, dat ik - deels
noodgedwongen - van verdere carrièremogelijkheden
als werknemer heb afgezien en voor mijzelf ben be-
gonnen.

Ik bied tegenwoordig voornamelijk nog webdesign en
aanverwante diensten aan -  ik ben weliswaar voor
velen nog steeds een onuitputtelijke bron van hulp bij
PC gerelateerde problemen, maar ‘onder de bureaus
kruipen’, kabels trekken en zelf PC’s in elkaar zetten,
doe ik eigenlijk al lang niet meer.

Daarmee is mijn hobby mijn werk geworden waar dat
eerst andersom was. Ik ben dan ook niet voor niks
naar het toch duidelijk rustiger Limburg verhuisd - de
stereotype beeldvorming van die provincie ten spijt,
leef ik nu wel daar waar zogenaamd niemand ‘dood
gevonden wil worden’ maar velen wel dolgraag willen

komen logeren voor een weekeindje rust...

Voor mij was overigens minstens net zo belangrijk dat
het wegdek hier - zeker in het zuidelijke deel waar wij
wonen - vrijwel nergens een meter ‘vlak’ loopt. Als on-
derdeel van de revalidatie moest ik destijds onder an-
dere meer gaan bewegen. Ik had sinds 1994 bitter wei-
nig meer gedaan aan ‘sportieve’ beweging en fietsen
kan iedereen, dus van de hometrainer naar de spin-

fiets en vervolgens ook
weer echt ‘de weg’ op.

Al snel boden de viaduc-
ten in de omgeving Al-
mere niet meer die uitda-
ging die ik nodig had,
dus gingen we regelma-
tig het Limburgs massief,
de Ardennen of de Eifel
in.

De verhuizing naar Lim-
burg brachten de Keu-
tenberg en de Cauberg
om de hoek en ik kan op
mijn tochten ontzettend
genieten van het prachti-
ge, glooiende landschap.

Toch zocht ik al snel weer nieuwe uitdagingen en in
2008 ben ik onder meer de Stelvio (Stilfserjoch of Pas-
so dello Stelvio, 2.758m) op gefietst.  Die kan ik ieder-
een aanraden - kun je of wil je die niet opfietsen, doe
het dan met de auto of de motor. Wat een prachtige
pas! Baden dit jaar wordt gecombineerd met een fiets-
tocht over de Grossglockner Hochalpenstrasse -
maandag 29 juni gaat die beklommen worden.

Tot zover - minderjarige kinderen zouden dit blad zo-
maar in handen kunnen krijgen… Ik nodig mijn fiets-
maatje voor één keer Chris (hij moest en zou die Cau-
berg op en hij deed het ook!) uit om in het volgende
MM zijn verhaal te doen.

Mijn fietsavonturen kun je volgen op bikerebels.nl

Robert Rijnders

Met medebestuurder Chris op de Cauberg.

Reageren? Je eigen verhaal in het magazine? E-mail de redactie (redactie@mahjongbond.org).
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Uitleg bij Situatie

Als voorbeeld: Situatie: Oost – 2e / Oost 9e beurt:
Oost – 2e betekent: Oost is de rondewind en het is het 2e spel.
Oost 9e beurt betekent: Oost is the positie van de van de speler en het is zijn 9e beurt.

Vraag 1
Vergroot zowel het aantal mogeli jkheden waarmee jouw hand kan winnen, als de waarde van de hand.

Teken 4 Teken 5 Teken 5 Teken 6 Teken 7 Gepakt Dora

Situatie: Zuid – 2e / West 9e beurt

Vraag 2
Welke weggegooide steen maakt het mogelijk het gemakkelijkste uit te gaan?

Teken 3 Teken 4 Teken 5 Teken 6 Gepakt Dora
Teken 9

Situatie: Oost – 4e / Zuid 8e beurt

Vraag 3
Denk goed na voor welke yaku je gaat!

Teken 3 Teken 3 Teken 5 Teken 6 Gepakt Dora

Situatie: Zuid – 3e / Noord 10e beurt

Vraag 4
Na het weggooien ben je één steen verwijderd van het wachtend zijn. Wat is de beste keuze?

Teken 3 Teken 4 Teken 9 Teken 9 Gepakt
Teken 5

Dora
Teken 3

Situatie: Oost – 2e / Oost 9e beurt

Vraag 5
Maak het jezelf niet onnodig moeilijk om met deze hand uit te gaan!

Teken 4 Teken 4 Teken 5 Teken 6 Teken 7 Gepakt
Teken 8

Dora

Situatie: Zuid – 1e / Oost 12e beurt
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 DISCARD QUIZ!

Takunori Kajimoto is een professionele Japanse Mah-
jongspeler en commentator van televisieprogramma’s
over Mahjong die in Japan worden uitgezonden op een
satellietnetwerk genaamd ‘Mondo21’. Hij werkt in het
Mahjong Museum te Chiba (Japan) en bestudeert de
cultuur en geschiedenis van Mahjong.

Kajimoto heeft deelgenomen aan vele internationale
Mahjongtoernooien, zoals het Mahjong Kampioenschap
in 2002 (Tokyo, Japan), het Open Chinese Mahjong
Toernooi van 2002 tot 2004, het eerste Europese Mah-
jong Kampioenschap in 2005 (Nijmegen) en het eerste
Mahjong Wereldkampioenschap in 2007 (Sìchu n, Chi-
na).  Hij was ook scheidsrechter op het eerste Europe-
se Kampioenschap Riichi in 2008 (Hannover, Duits-
land).

Kajimoto heeft verschillende boeken over Mahjong ge-
schreven, zoals gidsen voor het spelen ervan en strate-

gieboeken. ‘The Discard Quiz’ is hier een goed voor-
beeld van; het legt situaties voor die veel voorkomen
tijdens het spelen van Riichi Mahjong en test je kennis
om vervolgens te bepalen welke steen het beste weg-
gegooid kan worden.

John Kuijpers heeft toestemming van Kajimoto gekre-
gen om exclusief voor het Mahjong Magazine ‘The Dis-
card Quiz’ te vertalen naar het Nederlands. In iedere
editie zullen 5 vragen met antwoorden uit dit boekje
komen.

Op de pagina hiernaast de eerste 5 vragen. De comple-
te Engelstalige Discard Quiz is ook te bestellen bij Daja
Mahjong en het is een sterke aanrader voor die Riichis-
pelers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun
spel.

De antwoorden staan op pagina’s 20 en 21.

OEMC Kort

In Amsterdam viel de beslissing over wie er namens
Nederland naar het OEMC 2009 in Baden mogen. De
gelukkige 16 op een rij:

De reserves zijn: Janco Onnink, John Kuijpers, Ton
Rijnders en Conny Scheffler.

Hoewel de organisatie (c.q. de EMA) had toegezegd
per eind februari uitsluitsel te geven over eventuele ex-
tra plaatsen, is hier nog steeds niks over bekend. Een
aantal vrijgekomen plaatsen zijn - volgens de afspraken
- al toegewezen aan de ‘overige landen’ van Europa

(Spanje, Rusland, Finland), maar het wachten is met
name op onze Chinese vrienden.

Die hebben nog niet aangegeven of en zo ja met hoe-
veel, spelers zij naar Baden willen komen. Ze zijn bo-
vendien al een poosje onbereikbaar; op allerlei manie-
ren is geprobeerd contact met Beijing te krijgen, maar
tot nog toe zonder veel succes.

Een deadline is echter een deadline en enige coulance
is tot daar aan toe, maar hier zitten nog een aantal spe-
lers in (bange) afwachting of ze wel of niet naar Oos-
tenrijk mogen.

Zoals te doen gebruikelijk kan de EMA echter weer niet
van besluitvaardigheid beticht worden. Dat men de Chi-
nezen er graag bij heeft is begrijpelijk, maar om die dan
maar geheel de vrije hand te geven, gaat dachten wij
toch te ver. Reden waarom de bond inmiddels protest
heeft aangetekend tegen de gang van zaken.

Of dat veel indruk maakt valt te bezien. In Europa is
Nederland het land met de hoogste organisatiegraad
(en wellicht ook wel de grootste betrokkenheid bij het
internationale mahjong) en elders in Europa denkt men
er heel anders, laconieker over.

Het argument dat we ‘de Chinezen’ nodig hebben om
het mahjong in Europa verder te ontwikkelen, komt
desalniettemin wat hulpeloos over, zeker als je bedenkt
en ervaart dat er geen stabiele communicatie is en dat
men daar in China duidelijk geen prioriteit aan geeft.

Wordt vervolgd.

Sjef Strik
Marianne Croeze
Yvonne van der Heide
Anton Kösters
Jaap Croeze
Adrie van Geffen
Gerda van Oorschot
Eveline Broers
Chris Scheffler
Gertjan Davies
Wim Rijnders
Gert van der Vegt
Zeger de Jong
Désirée Heemskerk
Sohana Ma Prem
Ingrid Broeder
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 CLUBPAGINA

Sinds 1 januari 2009 is Mahjonggezelschap “Schoon
Spel” een officiële mahjongclub, gevestigd in Berghem
(Noord-Brabant bij Oss). In 2007 is Dimphy begonnen
met het geven van workshops voor collega’s van de
gemeente Oss. Dit met
de hulp en spellen van
haar oud-collega Conny,
Chris en Gerard (van de
Gouden Draak). Zij had
zelf een PowerPoint pre-
sentatie gemaakt met de
basis van het spel. Na
deze korte vertoning
werd er al snel gewoon
geoefend aan diverse
tafels.

Dat ging op zich heel
aardig, er kwamen een
kleine dertig mensen op
af en de meesten waren heel enthousiast over het spel.
Na een paar maanden werd er elke 14 dagen gespeeld,
maar de belangstelling liep terug. (Andere hobby’s, stu-
die, sport et cetera). Er bleef een kerngroepje over van
ca. 10 mensen die onregelmatig de avonden bezoch-
ten. Dat is lastig als er 5, 6 of
7 mensen komen.

Via buren en de buurtvereni-
ging werd het gezelschap
weer groter en eind vorig
jaar is besloten  de publiciteit
te zoeken. Er werd een pers-
bericht gemaakt en gemaild
aan alle plaatselijke en regi-
onale bladen, plaatselijke TV
etc. ook in de plaatselijke
bibliotheek hebben enkele
leden een middagje ge-
speeld. Dat resulteerde in
diverse artikelen en een film-
pje op de lokale TV en leverde leuke reacties op. Inmid-
dels doet ook de mond-op-mond reclame zijn werk. Er
zijn nu al 15 leden en 8 belangstellenden die de eerste
keer gekomen zijn en veel interesse hebben om door te
gaan.

Heel leuk is ook de belangstelling van de eigenaren van
het plaatselijke Chinese restaurant. Die spelen zelf ook
Mahjong (de Hong Kong variant om geld). Ze zijn een
keer komen kijken, maar kunnen niet meespelen want
het restaurant sluit pas laat en bovendien vinden ze de

MCR regels erg moeilijk. Ze maken wel reclame voor
onze club, o.a. door folders neer te leggen enzovoort.

Bij Schoon Spel zijn nu elke 14 dagen 4 à 5 tafels ge-
vuld en er wordt fanatiek
gespeeld, maar ook erg
veel gelachen. Het ge-
zelschap is redelijk ge-
mixt, er is een lid van 15
jaar en 2 leden zijn 74
jaar oud. Drie mensen
van de club hebben al
meegedaan aan het
bondstoernooi, wat toe-
vallig ook in Berghem
plaatsvond in december
2008.

Er is steeds een
“beginnerstafel” waaraan

eerst open wordt gespeeld en waar uitgebreid
“nakaarten” mag, iedereen leert weer van de ander. In
het begin natuurlijk zonder punten en via een lijstje met
meest voorkomende combinaties wordt de kennis van
de puntentelling langzaam opgebouwd. Dat valt natuur-

lijk niet mee, maar het motto
is: oefenen, oefenen en nog
eens oefenen.

Er wordt overigens voor-
alsnog alleen MCR ge-
speeld.

Het cursusboek: ”Mahjong,
stap voor stap” van Adrie
van Geffen kwam voor de
club precies op tijd en het
vindt gretig aftrek bij de nieu-
welingen. Joost heeft het
boek helemaal uitgeplozen
en een aantal “foutjes” ont-

dekt. Adrie heeft al beloofd om ze er meteen uit te ha-
len in de volgende druk.

Ken je nog iemand die in de omgeving van Berghem/
Oss woont en belangstelling heeft om Mahjong te spe-
len? Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! Op de
site www.schoonspel.nl presenteert de club zich.

Clubavond: elke woensdagavond in de even weken van
19:30u tot c.a. 22.30u in Sportcentrum Berghem, Osse-
weg 38A. Telefoon Dimphy 0412-655653, e-mail
mtbriesje@live.nl

Mahjonggezelschap Schoon Spel
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 TEN HOE?

Sinds enkele jaren ben ik een vaste bezoeker van
MahjongTime. Door MJT ben ik bevriend geraakt met
Hans Wikstrom (Sabon op MJT) uit Zweden. In novem-
ber 2008 logeerde Hans bij ons tijdens het Gouden
Draak toernooi van Nijmegen en heeft hij mij enthousi-
ast gemaakt voor een  online site waar je Richi kan
spelen. Een korte introductie om je op weg te helpen.

Als je de site hebt gestart krijg je het logo van de site
met daaronder onderstaande knoppen. Klik met de
muis op het blauwe vak “PLAY”.

Je komt dan op de volgende pagina waar je ziet dat het
systeem gaat opladen:

Klik  na het opladen op de blokjes naast de rode >> en
je komt in het volgende scherm:

Je kan op OK klikken en dan speel je anoniem onder
NoName. Je kan ook NoName verwijderen en er een
nickname invullen zoals ikzelf bijvoorbeeld onder de
naam Fleurtje speel.

Wil je je nickname definitief op deze site vastleggen
dan klik je op de Japanse tekst waartussen de letters ID
staan (zie nummer 2 in bovenstaande scherm). Je krijgt
dan onderstaan scherm te zien:

1. Vul hier je zelf gekozen nickname in.
2. Man ( ) of vrouw ( )
3. Hier kan je een keus maken voor Economy of Premi-
um speler. Economy (standaard) is gratis en Premium
is een mooiere uitvoering van de stenen maar na ver-
loop van tijd moet je betalen. Je kan dan alsnog voor
Economy kiezen.
4. Klik op OK om te gaan spelen.

Er zijn 6 verschillende speeltafels. Aan de tafels in de
linkerkolom wordt alleen de oostenwind gespeeld en in
de rechterkolom een volledig riichispel: oost en zuiden-
wind.

Dat je niet alleen on-line kan spelen bij onze partner MahjongTime, wordt door steeds meer liefhebbers
ontdekt. Een groeiende schare (Nederlandse) riichi spelers is tegenwoordig ook te vinden op Tenhou -
een korte cursus Japans en een introductie van Gerda van Oorschot.
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Ranglijsten

Nationale ranglijst
Samengesteld door Adrie van Geffen

Nu Vl Spelersnaam Tot aal

1 1 Désir ée Heemskerk 857

2 2 Marianne Cr oeze 839

3 3 Eveline Br oer s 823

4 Sjef St r ik 812

5 4 Ger t  Jan Davies 805

6 5 Ton Rij nders 788

7 7 Anton Kösters 761

8 6 Adrie van Geffen 754

9 10 Diana Westdij k 732

10 8 Chris Scheff l er 730

11 12 Yvonne van der Heide 712

12 11 Ingr id Br oeder 703

13 13 Wim Rij nders 700

14 9 Ma Pr em Sohana 699

15 14 Piet Sch olt e 692

16 17 Mart in Rep 684

17 16 Leni Janssen 681

18 18 Paula Per ei ra Gomes 671

19 15 Ger da van Oorschot 666

20 19 Rudy Wong Chung 660

21 22 Janco Onnink 659

22 20 Zeger  de Jong 649

23 24 Dick y  Rep 646

24 26 Conn y Scheffl er 644

25 21 Jaap Croeze 643

26 23 Rober t  Rij nders 625

27 27 André Rij nders 603

28 28 Ber rie Heij n 592

29 30 Ger t  van der Vegt 581

30 25 Ans Hoogland 579

31 29 Gr eet  Kamper 577

32 32 Anneke Keij l 576

33 31 Bet sie Daanen 575

34 33 Eugenie Teunissen 566

35 34 Ber t  Claessen 554

36 35 Hans Ri jnders 549

37 38 Ger ar d  Str ik 547

Nu Vl Spelersnaam Tot aal

38 36 Anita Neve 539

39 37 Petra Elferink 537

40 45 Dim phy  van Gr insven 525

41 39 Jeroen Meij er 513

42 40 Wil Meij er -Kal 502

43 49 Yvonne Heem sker k 493

44 48 Maurice Demm er 491

45 42 Marco Kuij pers 490

46 46 Marianne Str ik 488

47 44 Jack' lien Pi lgram 487

48 41 Harr y  Kal 485

49 43 Albert  de Bakker 478

50 50 John Kuij pers 456

51 56 Marj an  Dem mer 448

52 47 Ida van d er Bij 441

53 51 Elin e West 435

54 55 Hanneke Morel 426

55 52 Franz Kor ntner 419

56 53 Janine Scholtem ei jer 411

57 61 Teus Kam per 409

58 54 Riet  Wedda 407

59 58 Chris Janssen 387

60 59 Ria Vlaar 387

61 57 Jan Ketzer 383

62 60 Diana van de Wetering 371

63 66 Cor Hoogland 361

64 62 Annemiek Mall ee 350

65 63 Lenie van Door n 323

66 64 Christ i en Kruysse- Kal 320

67 65 Riek Strik 319

68 67 Ger ar d van der Bie 298

69 68 Dewi Sastriasaputr a 294

70 69 Er ie Donk 287

71 70 Ada Ketzer 268

72 71 Wilm ar Kränzlein 266

73 72 Els Kuij per s 214

74 73 Rien Viergever 204

Désirée won als eerste de ‘Frans Roquas Wisseltrofee’
- de vroegere trofee voor de NK werd ter ere van de
vorig jaar overleden Frans omgedoopt. Chris Scheffler
kreeg de prijs voor de laatste speler die Zeven Tweelin-
gen met minimaal 2 Dora’s wist te maken. Er waren
meer spelers die dat vandaag voor elkaar kregen, maar
Chris deed dat in de laatste minuten van het toernooi.

Op de foto hiernaast het podium van het KBT, met
v.l.n.r. Björn, ‘Dees’ en Ilka.
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VERSLAGEN

Riichi RankingMERS Ranking

New Old Last name First name Country Total
1 1 IVERSEN Kim DEN 798
2 3 ONNINK Janco NED 729
3 2 CROEZE Marianne NED 677
4 5 RIJNDERS Robert NED 656
5 10 RIJNDERS Ton NED 648
6 12 HEEMSKERK Dési rée NED 636
7 4 SCHEFFLER Chris NED 606
8 - STRIK Gerard NED 594
9 15 REP Martin NED 579
10 21 SCHULZ Björn GER 577

12 6 DAVIES Gertjan NED 558
16 - STRIK Sjef NED 530
21 24 BROEDER Ingrid NED 479
24 19 OORSCHOT, VAN Gerda NED 463
25 23 BROERS Eveline NED 462
29 30 CROEZE Jaap NED 416
30 - RIJNDERS André NED 403
31 25 HOOGLAND Ans NED 385
33 36 SCHEFFLER Conny NED 340
36 39 DEMMER Marjan NED 332
37 - KAMPER Greet NED 324
38 31 SOHANA Ma Prem NED 322
39 43 REP Dicky NED 309
43 37 HEIDE, VAN DER Yvonne NED 299
46 45 GRINSVEN, VAN Dimphy NED 292
47 - MORALES Lois NED 291
50 - GESSEL, VAN Richard NED 258
51 46 DEMMER Maurice NED 250
52 - GEFFEN, VAN Adrie NED 249
56 47 HOOGLAND Cor NED 202
57 - HEEMSKERK Yvonne NED 202
60 - KAL Harry NED 186
61 - KUIJPERS John NED 172
62 - MOREL Hanneke NED 169
64 - WETERING, VAN DE Diana NED 118
65 - KETZER Jan NED 115
67 - KUIJPERS Els NED 12

13 18 PEREIRA GOMES Paula POR 554

New Old Last name First name Country Total
1 1 GAVELLI Luca ITA 903
2 2 LABICH Anders DEN 861
3 3 TAI LEUNG Emmanuel FRA 851
4 4 WEDEL JACOBSEN Martin DEN 816
5 5 FELDER Mei Hwa SUI 800
6 6 MAUTHNER Nusreta BIH 796
7 7 BOIVIN Olivier FRA 792
8 8 MAUTHNER Martin AUT 784
9 9 KORREMAN Sune DEN 781
10 10 HALÁSZ Pál HUN 780

22 22 CROEZE Marianne NED 732
25 25 DAVIES Gertjan NED 723
26 27 STRIK Sjef NED 714
28 28 RIJNDERS Ton NED 702
40 39 KÖSTERS Anton NED 653
42 41 OORSCHOT, VAN Gerda NED 650
46 46 GEFFEN, VAN Adrie NED 642
49 49 BROERS Eveline NED 637
51 51 BORST Dirk NED 630
63 63 ONNINK Janco NED 604
65 65 SCHEFFLER Chris NED 601
66 66 RIJNDERS Robert NED 600
69 69 MEIJER-KAL Wil NED 595
75 75 VEGT, VAN DER Gert NED 581
77 77 RIJNDERS Wim NED 576
79 79 SCHOLTE Piet NED 574
80 80 JANSSEN Leni NED 570
87 88 CROEZE Jaap NED 551
90 90 HEEMSKERK Désirée NED 545
93 93 BIJ, VAN DER Ida NED 537
98 98 NEVE Anita NED 528
99 99 MALLEE Annemiek NED 524
100 100 STRIK Gerard NED 523

54 54 PEREIRA GOMES Paula POR 624

Europese Ranglijsten

Kersenbloesemtoernooi
Nijmegen, 28 februari

Désirée Heemskerk won vandaag voor de derde keer
het Kersenbloesem Toernooi, het 1e deel van het NK
Riichi. Tweede werd Ilka Stummeyer uit Duitsland, ter-
wijl diens landgenoot Björn Schulz op de derde plaats
eindigde. Regerend Nederlands kampioen Gertjan Da-
vies eindigde als 36e.

Het Kersenbloesem Toernooi vond voor het eerst
plaats in het Kolpinghuis in Nijmegen. Dit had niet van
doen met het afbranden van de oude locatie in Leusden
- de beslissing om te verhuizen was voordien al geno-
men.

Er waren 56 deelnemers, een nieuw record - de riichi
toernooien zitten nog steeds in de lift en er waren ne-
gen spelers uit Duitsland, één uit Finland en één uit
Groot-Brittannië naar Nijmegen gekomen.

Zoals voor riichi toernooien gebruikelijk, kende het KBT
een spannend verloop, met wisselende kansen. Mari-
anne Croeze ging als een komeet van start (44.700)
maar zij viel terug en moest genoegen nemen met de
40e plaats.

Ilka Stummeyer ging na de 2e en 3e ronde aan kop,
maar in de laatste ronde verloor zij 8.100 punten, zodat
zij net gepasseerd werd door Désirée.

>>>
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Om aan een tafel te kunnen spelen klik je op de tafel, deze
wordt dan grijs omrand i.p.v. zwart. Als er 4 spelers zijn start het
spel vanzelf.

Schrik niet de eerste keer! Je raakt er snel aan gewend!

Rechtsonder in je scherm staan twee tekens, waarvan één (het
linkse) er uit ziet als de Westenwind. Klik je daarop dan kan je je
scherm op full screen instellen of de kleur van de stenen kiezen.

Hoe het spel verder verloopt dat wijst zichzelf.  Veel plezier!

Gerda van Oorschot

Het adres van Tenhou: http://tenhou.net (geen www!)
Uitgebreidere info over deze site op http://arcturus.su/tenhou/

Naam Beschrijving

Nashi Geen open tanyao mogelijk

Ari Open tanyao mogelijk

Ari red Ari met rode vijven

Ari red fast Ari met rode vijven en kortere

3-man Ari red Ari met rode vijven  en drie

3-man Ari red fast Ari met rode vijven, drie spe-
lers en kortere bedenktijd.

Oplossingen mahjongvraagstuk
(pagina 6)

1) Even goed tellen: op tafel ligt 2 Pungs
Terminals, Melded Kong en Tile Hog. Doe
er ook  maar alvast 1 punt voor No Ho-
nours bij en dat zijn al 6 punten. Ga je door
met de Outside Hand en gooi je de kringen
6 weg dan kan je gaan wachten op Bam-
boe 1 (+ Outside Hand, Single Wait, totaal
11pnt.). Doe je echter de Bamboe 1 weg,
dan wacht je niet alleen op Kringen 6 (+
One Voided en 2 Terminal Chows, totaal  8
pnt.), maar ook kringen 9 zelf gepakt geeft
8 punten  (+ One Voided, Self Drawn).

2) Jammer, wel mahjong, maar slechts 7
punten! Maar hoe nu verder? Er zijn denk
ik 2 opties. De juiste keuze zal afhangen
van de stenen die reeds op tafel liggen. (1)
Je gooit Bamboe 5 weg en wacht op Bam-
boe 4. Dat geeft meer dan genoeg punten
(Mixed Shifted Chows, All Chows, All Sim-
ples, Concealed Hand, Mixed Double
Chow). (2) De andere optie is om juist
Kringen 4 weg te doen. Je kan dan uit met
Kringen 1, mits Last Tile (+ Concealed
Hand, Short Straight, No Honours), Krin-
gen 7 zelf gepakt (Fully Concealed Hand,
All simples, Mixed Double Chow, Short
Straight) én Kringen 7 Last Tile. Goed tel-
len en dan pas kiezen dus!

3) Altijd link zo'n Outside Hand. Als je even
niet oplet heb je een punt tekort. Je moet
hier haast wel een Teken 1 wegdoen. Je
hebt dan met een weggelegde teken 3 ze-
ker genoeg punten. Gooi je Teken 2 weg
dan blijf je op 7 punten steken, tenzij je
Teken 1 of Kringen 9 zelf pakt.

4) Half Flush? Seven Pairs? All Pungs?
Reversible Tiles? Je bent nog maar 2 ste-
nen verwijderd van een  Knitted Straight!
Gooi je een Kringen 8 weg en je trekt snel
een Teken 6 of een Kringen 2 van de muur
dan ben (na wegleggen Kringen 5) direct
wachtend op een Knitted Straight. Dat is in
ieder geval de kortste weg. Maar of die het
snelst is??

Reageren: redactie@mahjongbond.org

Op de site van het WMC 2010 kun je jezelf aanmelden voor de
nieuwsbrief, een bericht achterlaten in het gastenboek of via het
contactformulier de werkgroep benaderen.

De ‘entreepagina’ is er zowel in het Engels als in het Neder-
lands - de ‘interactieve’ diensten zijn alleen met een Engelstali-
ge interface, maar dat lijkt ons niet onoverkomelijk. Je berichten
kun je uiteraard gewoon in het Nederlands opstellen.

Startpagina NL: wmc-holland/documents/index_nl.html



Mahjong Magazine                               12                                               2 / 2008

 VERSLAGEN

Het staartje van 2008 met het Bondstoernooi en de eerste drie toernooien van 2009.

BONDSTOERNOOI
Berghem, 20 december

Op het einde van elk jaar
vindt vanuit de bond een
mahjongtoernooi in kerst-
sfeer plaats. Dit jaar waren
we te gast bij het mahjong-
gezelschap: “Schoon Spel”
in Berghem/Oss.

Het toernooi speelde zich
af in een sportcentrum; er
werd die zaterdag in de
andere zalen getennist en gevoetbald, maar wij zaten in
een afzonderlijke zaal, in alle rust.

Er namen 64 spelers deel en die speelden 3 verschil-
lende varianten. Chinese regels (MCR) was het meest
populair, maar er werd ook Riichi en Hongkong ge-
speeld. Voor het eerst geen NTS omdat daarvoor
slechts 5 geïnteresseerden waren en dat vond de orga-
nisatie te weinig voor een toernooi.

Zoals gebruikelijk werd het een ontspannen toernooi, in
een heel vriendschappelijke, gemoedelijke sfeer. Een
uitstekende gelegenheid voor beginners, er waren dus
diverse nieuwe gezichten van mensen die nog nooit
een toernooi gespeeld hadden. Zij kwamen hun eerste
toernooi-ervaring opdoen en dat is natuurlijk best span-
nend.

De 'nieuwelingen' - waaronder twee uit Limburg en na-
tuurlijk drie uit Berghem - deden het overigens prima.
Er werden vier rondes van 1 1/2 uur gespeeld en na de
eerste ronde volgde een
uitstekende lunch.

Daarna 3 rondes met tel-
kens een kwartier pauze
waarin natuurlijk weer ge-
shopt kon worden. John en
Els (van DAJA) hadden
hun waren weer ruim-
schoots uitgestald en nieu-
we leuke sets bij zich die
goed van de hand gingen.

Aan één van de Riichitafels
zijn diverse spelletjes ge-
speeld met 5 keer bamboe
5 voordat het werd ontdekt.
Er ontbrak een andere
steen, dus het viel niet
meteen op door het aantal
stenen. Bij het invoegen
van de rode vijven was er
kennelijk iets misgegaan.

Om 18.00u sloeg scheids-
rechter Robert Rijnders de
laatste gong  en aan de

hand van een ingewikkelde formule van Janco Onnink
werd een 'eindklassement' opgesteld (anders dan in
voorgaande jaren). Daardoor werd het mogelijk om alle
resultaten te vergelijken en de nummers 1, 2 en 3 te
huldigen.

En dat waren deze keer drie dames! Leni Janssen werd
1e met een score van bijna 96% - Yvonne van de Heide
(94%) werd 2e en Ida van der Bij (82%) eindigde als
3e.

Tijdens het toernooi werden de nieuwe decemberze-
gels gepromoot voor het WCM 2010 en de boeken van
Adrie van Geffen. Eén bevat alle publicaties van “Op de
lat” en het andere is een cursusboek voor beginnende
Mahjongers. Allebei zonder meer de moeite waard!

Daarmee zat het er weer op voor 2008. Behalve een
oliebollentoernooi in besloten kring moeten we weer
wachten tot 11 januari 2009 waar de meesten weer van
de partij zullen zijn bij de Kongrovers in Amsterdam.

Het gaat een spannend
jaar worden met de OEMC
en de WMC in het vooruit-
zicht.

Als uitsmijter mocht Yvon-
ne Heemskerk de trofee
voor de aanvoerder van de
nationale ranglijst meene-
men. Zij mocht hem aan
dochter Désirée overhandi-
gen die er zelf deze keer
niet bij kon zijn.

Dimphy van GrinsvenV.l.n.r. Ida, Leni en Yvonne
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K o n g r o v e r s  T o e r n o o i
Amsterdam, 11 januari

Traditiegetrouw werd zondag het
eerste mahjongtoernooi van het
nieuwe jaar in Amsterdam gespeeld.
Een zeer belangrijk toernooi, want
het was het laatste toernooi dat
meetelde voor de kwalificatie van
het EK in Oostenrijk. Tevens het
eerste toernooi dat gaat meetellen
voor de kwalificatie van het WK in
2010 te Utrecht.

De aanloop naar het toernooi is altijd
spannend. Wat doet het weer, zijn er
zieken, komt iedereen op tijd. Het
was koud, er waren een paar ziek-
meldingen, één laatkomer en één
speler die niet kwam opdagen. Ge-
lukkig was er één toevallige reserve-
speler aanwezig nl. Paul  Pilgram.
Dankzij hem konden we om 10.45
uur met  72 spelers van start.

De sfeer was ontspannen. Robert
Rijnders, de bondsscheidsrechter,
heeft slechts een paar keer zijn Su-
doku puzzel neer moeten leggen om
een beslissing te nemen. De pau-
zes , met name die voor de lunch,
waren zoals altijd aan de krappe
kant. Maar de mandarijnen smaak-
ten voortreffelijk.

Tot de derde ronde waren er nog
velen die het toernooi konden win-
nen. Echter bij de start van de vierde
ronde ging het eigenlijk tussen Tan-
ny Hiemstra en Yvonne van der Hei-
de. Maar Yvonne won op het nipper-
tje ook de laatste ronde en daarmee
alle rondes. Hierdoor is zij de win-
naar met de meeste wedstrijdpunten
ooit op een Kongroverstoernooi be-
haald. Tweede werd Tanny, speel-
ster van de Negen Poorten en derde
Jaap Croeze (ENMV)

De poedelprijs was voor een nieuwe
speelster, nl. Grea Donk. De nulprijs
voor Piet Scholte en de nieuw inge-
voerde prijs voor de eerste speler,
die een kongroof maakte, ging naar,
hoe kan het ook anders, een Kon-
grover nl. Gert van der Vegt.

Na afloop van de prijsuitreiking
maakte Robert de 15 gelukkigen

bekend die zich gekwalificeerd heb-
ben voor het EK in Oostenrijk. (Zie
de site van de bond.)

Wij kijken terug op een geslaagd
toernooi!

Gert van der Vegt
Yvonne van der Heide

Valentijnstoernooi
Heemstede, 14 februari

Muisstil is het in de aula van College
Hageveld. Aan achttien tafeltjes zit-
ten elk vier mensen aandachtig te
turen naar het rijtje speelstenen voor
zich. De kleedjes dempen het geluid
van tikkende stenen tijdens het hus-
selen, winnende combinaties wor-
den met een meestal op zachte toon
uitgesproken 'hu' (mahjong) kenbaar
gemaakt.

Tweeënzeventig spelers spelen hier
het van oorsprong Chinese gezel-
schapsspel mahjong, volgens de
officiële internationale wedstrijdre-
gels. Het Valentijnstoernooi, afgelo-
pen zaterdag gehouden, is het eer-
ste grote toernooi dat de in Heem-
stede gevestigde mahjongclub Bam-
boe Acht organiseert. Het telt
meteen als kwalificatietoernooi voor
het World Championship Mahjong,
volgend jaar in Utrecht.

Maar liefst zestien Bamboe Achters
doen mee, meldt organisator Wil
Meijer trots. 'En daarvan doen zeven
voor het eerst aan een toernooi
mee!' Ze vindt de dag geslaagd. On-
danks een paar hardvochtige mah-
jongers die de debutanten hun ge-
klungel met de af en toe knap inge-
wikkelde puntentelling niet willen
vergeven. Invaller en Bamboe Ach-

ter Mirjam Lokenberg: 'Als je maar
meteen zegt dat je nog niet zo snel
bent met tellen, dan zijn de fanatieke
spelers daarop voorbereid. Ik heb
een leuke dag gehad.'

Winnaar van het toernooi is Wim
Rijnders, die drie seconden voordat
de gong het einde van de laatste
ronde luidt, nog mahjong maakt. 'Ik
zag het gebeuren, en dacht: gooit
iemand 'm, of niet? En toen kwam
die kringen zeven!' Rijnders moet
nog aan twee toernooien meedoen
om zich te kwalificeren voor het WK.
'Ik geef mezelf tachtig procent kans
dat ik meedoe. Leuk dat het in
Utrecht is, maar ook jammer. Als ik
bij de Europese kampioenschappen
bij de eerste vijf eindig dan krijg ik
de reiskosten vergoed. Dan was
Japan interessanter geweest!'

Diana Westdijk bleef op één punt
steken in de laatste ronde en werd
2e; Chris Scheffler begon slecht (1
punt), maar scoorde vervolgens
100% in de volgende drie rondes en
werd daardoor 3e.

Zilversmid Janny Adelaar, zelf een
dappere debutante op het toernooi,
heeft de dag op een bijzondere ma-
nier gesponsord: ze schonk de vere-
niging een zilveren mahjongsteen,
die onder de deelnemers verloot
werd. Gelukkige winnaar is Bamboe
Achter Rob de Nooijer. 'Mooi dinge-
tje. Ik zet 'm op de schoorsteenman-
tel.' Voor Janny zelf loopt de dag
ietsje minder gelukkig af: ze wordt
laatste. Maar in de wetenschap dat
mahjong veertig procent geluk is, en
zestig procent strategie, hoeft dat
voor de toekomst helemaal niets te
betekenen…

Elianne Meijer

V.l.n.r. Tanny, Yvonne en Jaap

V.l.n.r. Diana, Wim en Chris


