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COLOFONUITSMIJTER

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

De familie Kuijpers bestaat uit actieve mahjongers, ze hebben een correspon-

dent in Tokyo, runnen een mahjong (internet)winkel, zijn inmiddels ook nog

een ’eigen’ club begonnen en zijn mede-organisatoren van het DAJA en Der-

tien Wezen toernooi. Toch heeft John nog iets nieuws bedacht: een culinair

mahjongtoernooi. Het telt nog mee voor de ranglijst ook.

Op zondag 30 augustus 2009 organiseert Daja Mahjongclub Uden,

in samenwerking met Shangri-la Wok & Buffet Restaurant, een Culinair

Mahjong Toernooi.

Deze dag zal in het teken staan van gezellig mahjongen met daarbij lekker

Chinees eten.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de ontvangst krijgt u een kopje koffie of thee met daarbij wat lekkers.

De lunch zal bestaan uit Chinese hapjes met rijst of bami.

Na afloop van het toernooi gaan we gezellig met z’n allen wokken, waarbij u

tot 20.00 uur onbeperkt kunt eten.

Tijdens het wokken zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

De drankjes zijn voor eigen rekening.

Wat kunt u winnen?

Naast eeuwige roem, zijn er nog leuke prijzen te winnen. Laat u verrassen.

Gespeeld wordt volgens de International Mahjong Competition Rules.

Er worden vier ronden van 1,5 uur gespeeld.

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 en dient te worden overgemaakt op reke-
ningnummer 1542080 t.n.v. J.G.M. Kuijpers, onder vermelding van je naam

en Culinair Toernooi 2009.
Niet spelende partners kunnen wokken voor € 17,50 p.p.

Er is tevens een bijprogramma met mahjong workshops gedurende de dag.

Inschrijven kan via de website www.dajamahjongclubuden.nl.

Inschrijven kan tot uiterlijk 16 augustus 2009. Er kunnen maximaal 60 deel-

nemers meedoen. Alleen leden van de Nederlandse Mahjong Bond kunnen

deelnemen aan dit toernooi.

Inspiratie komt op de raarste momenten—John heeft dit idee waarschijnlijk

gekregen tijdens een culinair uitstapje in Parijs...

Kwartaalblad van de

Nederlandse Mahjong Bond
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Anton houdt Nederlandse traditie Parijs in stand

Hans Wikström wint Dutch Open

Nieuwe start voor NTS?

Promoteam op stap

Discard Quiz / Hersenbrekers

De andere kant van...
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mailto:redactie@mahjongbond.org
www.dajamahjongclubuden.nl


Mahjong Magazine 2 2 / 2009

In dit nummer

Van het bestuur ............................................................................................................................... 3

ENMV slaat andere weg in .......................................................................................................... 4

NTS herzien............................................................................................................... 5

Hersenbrekers .......................................................................................................... 6

De Vier Winden op de Bloemenmarkt..................................................................... 7

De andere kant van .................................................................................................. 8

Promotoer ............................................................................................................9/10

Verslagen en Ranglijsten....................................................................................... 12

Discard Quiz ........................................................................................................... 16

Clubkampioenschap bij De Dertien Wezen .......................................................... 18

Kalender .................................................................................................................. 22

Uitsmijter................................................................................................................. 24

INHOUDSOPGAVE

Mahjong Magazine 23 2 / 2009

Wij hebben ruim 20 verschillende uitvoeringen van

Mah-Jong spellen in ons assortiment.

Kijk op www.joygiftshop.nl

Voor verrassende cadeaus

Gierstraat 35
2011 GA  Haarlem

Tel.: 023 – 5341986

De IJsselsteinse mahjongvereniging ’De Negen Poorten’ organiseert op 12 september 2009 haar 4e Negen Poor-

ten toernooi MCR.

Het toernooi wordt weer gehouden in het Cals College in IJsselstein, Hogedijk 1 in IJsselstein en er worden

4 rondes van ieder anderhalf uur gespeeld.

Wijze van inschrijving

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar toernooi@denegenpoorten.nl en het verschuldigde inschrijf-

geld over te maken op girorekening 49.922.45 t.n.v. De Negen Poorten in IJsselstein.

Alleen leden van de NMB kunnen deelnemen aan dit toernooi. Het inschrijfgeld bedraagt 15 Euro, en is inclusief

lunch.

De inschrijving sluit op 1 juli 2009 en er kunnen maximaal 100 deelnemers worden toegelaten. Inschrijvingen na

1 juli komen op de reservelijst en bij voldoende reserves worden er tafels bijgeplaatst.

www.joygiftshop.nl
mailto:toernooi@denegenpoorten.nl
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KALENDER

30 augustus

Uden, DAJA—Shangri-la culinair MCR toernooi

Internet: http://www.dajamahjongclubuden.nl

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, Pe-Ling 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)

Oostenrijk: 1 - 5 juli 3rd OEMC (Baden)

Hongarije: 11 & 12 juli Hungarian Open (Dunáujváros)

Oostenrijk: 18 & 19 juli Austrian Open (Bruck a/d Mur)

Oostenrijk: 26 juli Austrian Open Riichi (Wenen)

Duitsland: 19 & 20 september German Open

(Hannover)

+++

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

Op de site van het WMC 2010 vind je uiteraard het

laatste nieuws over het WK en de tussenstand in de

kwalificatie. Maar je kunt jezelf ook 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

Nederlands - de ‘interactieve’ diensten zijn alleen met

een Engelstalige interface, maar dat lijkt ons niet ono-

verkomelijk. Je berichten kun je uiteraard gewoon in

het Nederlands opstellen.

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

Stand voor de kwalificatie WMC 2010

wmc-holland.com/documents/Tussenstand_WMC.pdf
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VAN HET BESTUUR

Tegen de tijd dat dit nummer bij de leden op de mat valt, is de kans groot dat de Nederlandse delegatie voor

het OEMC al naar Baden is afgereisd. Van 1 tot en met 5 juli wordt daar het 3e Europees Kampioenschap ge-

houden en voor Nederland doen 20 liefhebbers mee. Dat het niet eenvoudig is om een dergelijk groot(s) eve-

nement te organiseren, wisten wij al langer. Het allereerste OEMC van 2005 dat door ‘die Hollanders’ werd

neergezet, was een fantastisch toernooi, maar de organisatie ervan verliep ook niet zonder problemen. De De-

nen weten er inmiddels ook wat van, want het EK van 2007 werd in Kopenhagen gehouden. Daar ‘snoefden’

de Oostenrijkers dat ze het beter gingen doen in 2009—we zijn dus benieuwd, maar het is nu al duidelijk dat ze

er ook daar nog wel eens over na zullen denken of ze een dergelijk evenement nog eens willen hosten…

In de marge van het EK wordt de General Assembly van de EMA gehouden, zeg maar de ALV van de Europe-

se bond. Voorzitter Uwe Martens heeft te kennen gegeven niet meer herkiesbaar te zijn, een rondje langs de

Europese bonden leert dat eigenlijk niemand er op zit te wachten om die taak op zich te nemen. Voor de hand

liggend is dat de altijd kritische Nederlanders het dan maar weer moeten doen—heeft iemand uit ons eigen

bestuur er dan geen zin in? Let wel: waar onze bond tenminste nog bescheiden middelen heeft om bijvoor-

beeld een website te onderhouden en een magazine uit te geven, heeft de EMA helemaal geen inkomsten.

Kun je dan überhaupt nog beleid maken, laat staan uitvoeren? Het is en blijft (vooralsnog) vrijwilligerswerk,

maar zonder enige financiële armslag wordt het toch wel erg lastig.

Inmiddels zijn wij trouwens begonnen met de procedure om toe te kunnen treden tot het NOC*NSF. Dat lijkt

misschien vergezocht of niet haalbaar, maar in feite voldoen we aan alle voorwaarden. Een dergelijke toetre-

ding / erkenning zou ook inhouden dat we aanspraak kunnen maken op subsidies. Voor de bond zelf, maar ook

voor het WK van 2010 en dat zou natuurlijk een prachtige ontwikkeling zijn.

Over dat WK van 2010: de werkgroep is vergevorderd met een heuse kalender met de mooiste mahjong (actie)

foto’s en info. Het wordt een ‘verjaardagkalender’ dus meerjarig en natuurlijk willen jullie die allemaal hebben,

ook omdat je daarmee de organisatie van dat WK steunt. Want ook al doe je niet mee, je wilt toch dat we daar

iets moois van maken?

Over niet meedoen gesproken: het NTS werd door steeds minder spelers nog als leuk beoordeeld en toernooi-

en waren er al vrijwel niet meer. Zelfs Rotterdam stapt over op MCR, maar er gloort hoop: de regels zijn her-

zien en het NK van dit jaar wordt daarvoor de testcase.

Ook lastig: twee dagen achter elkaar mahjongen. Ga je naar een EK of WK dan weet je dat je 3, 4 dagen ‘aan

de bak’ moet, maar voor een NK? Het NK MCR werd in Almere afgewerkt met 68 deelnemers, waarvan bijna

een kwart uit het buitenland (16, de bondssecretaris niet meegerekend). Het is echter een Nederlands kampi-
oenschap en dan wil je er toch zo veel mogelijk landgenoten bij hebben. Er wordt in heel het land fanatiek mah-

jong gespeeld, maar er is nog altijd sprake van toernooivrees. En het was—juist om het voor de buitenlanders

aantrekkelijker te maken—een tweedaags toernooi en dat is voor  velen dus twee bruggen te ver. Misschien

dat het ook te maken had met het feit dat het Pinksteren was, maar de poll op de site van de organisatie geeft

geen uitsluitsel: als het een toernooi van één dag wordt, lijken er niet substantieel veel Nederlanders meer te

zullen komen, maar waarschijnlijk blijven de buitenlanders dan wel weg. Of zou dat ook meetellen: de nog altijd

heersende mening dat de buitenlanders ‘met het mes op tafel spelen’?

Als scheidsrechter krijg ik eigenlijk alleen (nog) maar te maken met buitenlanders die het vervelend vinden dat

er vaak bijna uitsluitend Nederlands wordt gesproken aan de tafels. Het lijkt me terecht dat ze daar bezwaar

tegen hebben: hoewel ik ervan overtuigd ben dat men elkaar niet (aan punten) zit te helpen, is het toch onbe-

leefd. Als je zelf met drie Fransen aan tafel zit en ze praten alleen maar (plat) Frans met elkaar, dan voel je je

toch ook niet prettig? De ‘Badengangers’ zullen in elk geval hun puntentelling in het Engels moeten doen—

maar die hebben daar dan ook geen moeite mee, net zo min als met meerdaagse toernooien. We wensen ze

heel veel tellingen en (dus) succes!

Robert Rijnders

Voorzitter

http://www.dajamahjongclubuden.nl
mailto:denegenpoorten@hetnet.nl
mailto:kmt@dedriewijzen.com
mailto:enmv@gmail.com
mailto:peling@dedriewijzen.com
mailto:info@dajamahjong.nl
mailto:gerda@dedertienwezen.nl


Mahjong Magazine 4 2 / 2009

CLUBPAGINA

De ENMV uit Rotterdam organiseert na 15 NTS toer-

nooien hun 1e MCR-toernooi!

Waarom zijn we gestopt met het NK NTS?

Vorig jaar werd duidelijk dat we maximaal 40 deelne-

mers konden verwachten op een volgend NTS toer-

nooi. Veel (nieuwe) ENMV-ers beheersen de NTS

spelregels niet; de lol van NTS spelen was er wel een

beetje af sinds we ook op de clubavonden alleen nog

maar MCR spelen.

We zagen ook dat mahjongers uit den lande niet meer

de moeite namen naar Rotterdam te komen.

En toen?

Eerst hebben we gepolst bij de leden wat ze van deze

situatie vonden, reactie was:  jammer, we gooien de

traditie overboord, we hebben ons jaren sterk gemaakt

voor dit toernooi, als we stoppen hebben we géén NTS

toernooi van de NMB meer over in Nederland; voor de

liefhebbers van deze spelvariant is dat wel een beetje

zuur…..

Aan de andere kant: spelers ervaren de NTS variant

als beperkend qua creatief spelen (b.v. je betaalt als

oost dubbel, ook voor de onervarenheid of stommiteit

van je tafelgenoten); natuurlijk speelt de factor geluk

mee bij het mahjongen maar veel deelnemers ervaren

het als een tombola in vergelijking met andere spelva-

rianten.

Wat doe je dan als Rotterdammer:

Je stroopt je mouwen op en je bekijkt de mogelijkhe-

den, we willen weer een toernooi voor 70 – 80  deelne-

mers organiseren, waar ook alle eigen ENMV-ers aan

kunnen deelnemen en iets nieuws doen om daarmee

nieuwe energie vrijmaken voor de toekomst! Wij stap-

pen over op de MCR-regels!

Nadat we dit besluit hadden medegedeeld op de ALV

van de NMB was de reactie één van teleurstelling

maar ook van begrip voor de situatie. De Drie Wijzen

bij name van Ton Rijnders boden direct aan om een

vervangend toernooi te organiseren en de werkgroep

die zich met de vernieuwing van de regels bezighield,

wiep zich met nieuw enthousiasme op hun oude taak;

kortom het NTS toernooi van de NMB was gered!

Dat gaf ons in Rotterdam ook een gerust gevoel en we

kunnen ons nu storten op ons 1e MCR toernooi. We

willen er wel iets speciaals van maken en de Rotter-

damse sfeer en enthousiasme vasthouden.

Désirée Heemskerk wilde wel helpen vorm geven aan

dit nieuwe toernooi, ze is als trekker (projectleider) be-

noemd en samen met Anton Kösters, Ad van der Lin-

den, Stephen Troost en ondergetekende gaan we er

een toernooi van maken waar naast de spelers ook de

diverse mahjongclubs aandacht krijgen.

Hoe we dit doen kan je de volgende maanden lezen op

onze website www.enmv.nl

De inschrijving voor het toernooi is van 1 augustus t/m

19 september. Het toernooi wordt weer gehouden op

de eerste zaterdag in oktober, dit jaar op 3 oktober in

Rotterdam. Schrijf deze datum in je agenda, het wordt

een verrassend toernooi!

Jaap Croeze

Misschien wist je het al, maar o.a. op YouTube figure-

ren vele clips met het onderwerp mahjong. Heb je de

‘Chinese Klassieker’ nog niet gevonden, hier het adres

want die mag je niet  missen:

http://www.youtube.com/watch?v=cTVR4t8tt4g

Niet geschikt voor de allerkleinste mahjongertjes onder

ons: http://www.youtube.com/watch?v=3BeXh4IhYo8

ENMV

Niet vaak in het MM: één van de oudste clubs van Nederland, baarde begin dit jaar opzien met

de mededeling dat ze ophield met de organisatie van het NK NTS. Maar er komt een nieuw

toernooi in Rotterdam—Jaap Croeze vertelt er alles over.
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Vervolg vraag 8:

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 Nederlandse

Mahjong Bond in stand te houden is geld nodig. Ook jij kunt ons direct steunen door mee te spelen in de Sponsor Bingo

Loterij.

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 Kankerbestrijding 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’. Op de site van de bond vind je onder ‘Links’ ook de Sponsor Bingo Loterij.

www.enmv.nl
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
www.sponsorloterij.nl
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DISCARD QUIZ!

De antwoorden op de Discard Quiz vragen van pagina 16.
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SPELREGELS

NTS

Ook op de agenda tijdens de ALV: de (teloorgang van) het NTS. De door de werkgroep voorgestelde wijzigingen

zijn inmiddels verwerkt in de regels en ‘versie 2009’ zal tijdens het NK van dit jaar voor het eerst worden toege-

past.

Doordat er tegenwoordig meer varianten in wedstrijd-

verband gespeeld worden, is het logisch dat er verge-

leken wordt. Voor het NTS kwam naar voren dat er

veel weerstand is tegen het feit dat de speler die op

Oost een limiet weet te scoren, grote kans maakt een

toernooi te winnen, zelfs indien hij de rest van de dag

niks presteert. Bovendien wordt het als ’niet eerlijk’

ervaren dat men moet meebetalen voor de stommiteit

van een ander, hoewel het tactisch ook loont om een

ander bewust uit te gooien indien men zelf een ’duur’

spel in handen heeft.

Er werd dan ook een commissie samengesteld die zich

over de spelregels zou buigen en met voorstellen zou

komen om het NTS nieuw leven in te blazen. Anja

Buurman, Eveline Broers, Yvonne van der Heide, Ton

Rijnders en Gertjan Davies vormden de commissie en

zij hebben hun voorstel begin maart aan het bestuur

voorgelegd. De belangrijkste punten:

Oost betaalt en / of ontvangt niet langer dubbel: wel

of niet Oost zijn heeft niks met spelvaardigheid te

maken. Dubbel beloond of ’gestraft’ worden is dus

puur een kwestie van geluk.

Bij mahjong op een weggelegde steen betaalt de

’veroorzaker’ dubbel, de andere twee enkel: dit ver-

mindert de invloed van het een ander uit gooien in

geval van een mooi eigen spel. Bovendien vraagt

het meer oplettendheid van de spelers om te voor-

komen dat ze (dus) dubbel moeten betalen. Indien

men zelf mahjong pakt, betalen alle spelers enkel.

Voor het zelf pakken - anders dan een limietspel -

krijgt men 15 punten (i.p.v. de huidige 2): omdat

men 3x de waarde ontvangt i.p.v. 4x op een wegge-

legde steen, wordt de waarde van de hand

’opgewaardeerd’.

Onderscheid in limiet: een limietspel uitmaken op

een weggelegde steen levert maximaal 1.500 pun-

ten op, zelf gepakt maximaal 2.000 punten. In beide

gevallen levert een limietspel dus 6.000 punten op.

Een schoon spel is voortaan 2 verdubbelingen

waard (tegen slechts 1 verdubbeling in de oude

situatie): het hebben van een schoon spel was niet

voldoende om uit te mogen, er zijn immers 2 ver-

dubbelingen noodzakelijk.

Een zuiver spel wordt gewaardeerd met 4 verdub-

belingen.

Een ’Verborgen Schat’ (voorheen ’geheel verborgen

spel’) levert nog maar 1 verdubbeling op.

Een hand bestaande uit ’Alleen Chows’ en

’Eenvoudige Stenen’ moet op de winnende steen
na, geheel gesloten gespeeld worden. Pakt men de

winnende steen zelf, dan levert dit dus een extra

verdubbeling op (’Verborgen Schat’) - in totaal

maximaal 3 verdubbelingen (was 4).

Tijdens de toernooien wordt tevens een nieuw systeem

van classificeren gehanteerd: per ronde krijgt de speler

een aantal ’rating punten’ overeenkomstig zijn klasse-

ring in die ronde. De motivatie hiervoor is, dat onder-

vangen wordt dat men met één goede ronde (één

goed spel) een toernooi kan winnen. Men wint mis-

schien wel de ronde, maar daarmee niet bij voorbaat

het toernooi.

Daarmee zijn de belangrijkste wijzigingen genoemd,

hoewel er nog een aantal ‘cosmetische’ wijzigingen

zijn doorgevoerd. Kijk daarvoor op de site van de

bond, onder ‘Spelregels’.

Is het NTS hiermee gered? Dat zal moeten blijken—de

regels zijn aangepast om het spelen van toernooien

aantrekkelijker te maken. Misschien hebben de

‘hardcore’ NTS spelers er moeite mee. Bedenk wel dat

de uit 2002 stammende regels destijds ook als

‘compromis’ tot stand zijn gekomen. Het staat iedereen

vrij om in de eigen woonkamer de oude of eigen regels

te blijven spelen, zoals dat al was en ook geldt voor

andere varianten.

De eerste geluiden zijn in elk geval positief. Er is goed

over nagedacht, de moeilijkste pijnpunten zijn aange-

pakt, de oplossingen voorzien van goede argumenten.

Uiteraard moeten deze regels zich ‘bewijzen’ in de ko-

mende toernooien, maar er is goede hoop dat ‘onze’

regels van de ondergang gered zijn en dat ze weer

met recht Nederlandse Toernooi Spelregels heten.
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Anton Kösters daagt je uit met nieuwe mahjongvraagstukken.

STRATEGIE

Hersenbrekertjes

Hier weer een aantal interessante spelsituaties uit het leven gegrepen. Zoals gebruikelijk spelen we Mahjong

Competition Rules en je mag ervan uitgaan dat alle mogelijk bruikbare stenen nog in gelijke en voldoende mate

beschikbaar zijn in het spel en dat er geen reden is de waarde van je hand geforceerd te willen verhogen.

Oplossingen op pagina 11.
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De vierde ronde maakte het wel super spannend! Er
werd op het scherpst van de snede gestreden om de 4
tafelpunten. En Bert deed op tafel 1 zijn uiterste best om
zijn eerste plaats op de tussenstand vast te houden.
Bert’s Dertien Wezen kwamen uiteindelijk goed van pas
en Diana miste op 3 Mahjong punten de tafeloverwin-
ning, waardoor Marijke er uiteindelijk vandoor ging met
de 4 tafelpunten. Op de andere tafels sloegen Thea en
Geertje ondertussen hun slag! Spanning en plezier tot
de laatste minuut, wat een mooie combinatie!

John van Amelsfort, onze stille kracht achter de compu-
ter, wist in enkele minuten de einduitslag naar voren te
toveren. Terwijl wij allen lekker aan een biertje, een
wijntje of wat fris zaten begon Gerda met het bekend
maken van de einduitslag. Ondertussen maakte John
Kuijpers de inmiddels op de site te bewonderen fotose-
rie. Gelukkig waren Bert en Geertje met de auto want
anders hadden zij al hun prijzen niet mee naar huis kun-
nen nemen. Deze dag 17 mei 2009 gaat de boeken in
als de Dag van Bert! Een prachtig kampioenschap en
dat ook nog eens opgesierd met een Dertien Wezen
Mahjong in de laatste ronde!

En alsof het niet opkon voor het inschrijfgeld, kregen we
aansluitend ook nog een heerlijk diner voorgeschoteld!

Wat natuurlijk ook bijzonder leuk was is het feit dat het
een heel nieuw podium was dit jaar! Bert, Geertje en
Thea als waardige opvolgers van Gerda, Diana en Han-
neke: allen van harte gefeliciteerd met jullie resultaat.
Dit biedt ook weer mooie kansen voor iedereen die er in
2010 bij kan zijn!

We kunnen terugkijken op een geslaagd kampioen-
schap en op een dag die voorbij gevlogen is. Ook langs
deze weg willen we iedereen bedanken die op zijn /
haar wijze bijgedragen heeft om deze dag zo’n succes
te laten worden!

Diana en Wim

Op zondag 22 november 2009 organiseren

Daja Mahjong en Mahjongclub De Dertien Wezen

het Daja & 13 Wezen Toernooi.

Gespeeld wordt volgens de International Mahjong

Competition Rules. Er worden vier ronden van 1,5

uur gespeeld. Het toernooi is een 1-MERS toernooi

en tevens het laatste kwalificatietoernooi voor deel-

name aan het Wereld Kampioenschap Mahjong

2010. Het toernooi is alleen open voor leden van de

mahjongbond.

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 inclusief lunch-

buffet en dient te worden overgemaakt op rekening-

nummer

1199.43.360 t.n.v. G.E.B. van Oorschot, onder ver-

melding van je naam en toernooi 2009.

Inschrijven kan via de website

www.daja13wezentoernooi.nl tot uiterlijk 1 novem-

ber 2009.

Er kunnen maximaal 100 deelnemers meedoen.

Locatie:

Herberg De Gouden Leeuw

Hoogstraat 64

5258 BE Berlicum (NB)

Tel. 073-5031893

( Voldoende parkeergelegenheid aanwezig)

www.daja13wezentoernooi.nl


Mahjong Magazine 18 2 / 2009

CLUBPAGINA

Clubkampioenschappen
Zondag 17 mei 2009

Al wekenlang had Gerda
ons enthousiast gemaakt
voor deze Clubkampioen-
schappen. Een mooie op-
komst met uiteindelijk 6
tafels en 23 deelnemers
die de strijd met elkaar
aangingen. Nadat vorig
jaar de fraaie tuin van
Dimphy het strijdtoneel vormde, werd het nu gehouden
in ons ‘clubgebouw De Gouden Leeuw’.  Qua entoura-
ge hadden we de beschikking gekregen over een heel
fraaie en plezierige zaal waarbij we ook nog regelmatig
van het aangrenzende terras konden genieten.

Na de ontvangst met koffie en koek legde Gerda het
spoorboekje van de dag uit. Iedereen kreeg haar / zijn
speelnummer en de eerste ronde werd vanuit het
speelschema bekend gemaakt.

Terwijl half Nederland nog lekker aan het ontbijt zat,
speelden wij de eerste ronde. En Diana liet daar geen
gras over groeien… De eerste ‘Mahjong’ kwam er
weliswaar wat bedeesd uit maar het doel was verder
meer dan duidelijk! Na 90 minuten was de kop eraf en
werd er gewisseld.

Voordat we aan de 2e ronde begonnen werd Gerda,
namens de hele club, toegesproken en met name be-
dankt voor alles dat zij zichtbaar en achter de scher-
men voor ons doet. Gerda is een pionier, een gids en
coach voor alle Mahjong spelers en speelsters binnen
onze club.

De wijze waarop zij dat doet wordt door een ieder zeer
gewaardeerd en Diana overhandigde Gerda een
prachtig boek uit het Mahjong museum aangeleverd
door Els van Daja Mahjong.

Vervolgens werd Geertje,
door Dimphy namens de
NMB, gefeliciteerd met haar
resultaat naar aanleiding
van het eerste lustrum van
de Mahjong bond (zie arti-
kel op pag. 10, red.). Jawel
de Dertien Wezen, inmid-
dels de op een na grootste
club binnen de Mahjong
Nederland, timmerde ook

hier weer goed mee aan de weg! Van harte gefelici-
teerd Geertje (en voor een volgende keer willen wij
graag wat meer weten van jouw telmethode!).

Met de afsluiting van de tweede ronde begon zich al
een kleine kopgroep af te tekenen. Bert had zich in-
middels voorgenomen zich nadrukkelijk naar een podi-
umplaats te gaan spelen. Wellicht heeft hij in deze ron-
de de basis gelegd voor de uiteindelijke overwinning?

Na de heerlijke lunch, en een pauze die voorbij vloog,
startten we met de derde en vervolgens de vierde ron-
de. Ook na de derde ronde was er nog veel spanning
wie met de overwinning naar huis zou gaan en hoe het
podium er uit zou gaan zien. Hier en daar werd al wat
gespeculeerd op welke prijs nu eigenlijk het meest
aantrekkelijke was.

Tot en met de 3e ronde was de speciaal door John en
Els beschikbare Windgong nog niet behaald: bij het
behalen van Dertien Wezen was dat namelijk de belo-
ning. Ook tijdens de 4e ronde leek het er lange tijd op
dat de Windgong weer mee naar huis zou gaan maar
daar was plots het stemgeluid van Bert die de Dertien
Wezen behaalde, en dat zelfs ten koste van Els! Kun
je je een betere sponsor wensen?

Lees verder >>>

De Dertien Wezen
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Mahjongclub De Vier Winden, Loon op Zand

Mahjong, een bloemenfestijn?

Begin december vorig jaar verscheen in de regionale

krant de aankondiging van een Muzikale Bloemen-

markt op de Kasteelweide in Loon op Zand. Vereni-

gingen met “cultuuruitingen met het thema bloemen”,

werden uitgenodigd zich in te schrijven voor dit eve-

nement.

Gelijk aangemeld, want

als Mahjong iets is, is

het een cultuuruiting,

toch? Uiteraard de rol

van de bloemenstenen

bij het mahjongspel

aangegeven. Komt het

bericht terug dat het dan

ook wel leuk zou zijn als

we iets zouden doen

met de bloemenstenen

als decoratie... Na enig

rondvragen blijken er

wel een aantal liefheb-

bers voor het schilder-

werk te zijn. Duidelijke afbeeldingen van bloemen- en

seizoenenstenen kon de mahjongbond leveren.

Harry, meesterschilder

van De Vier Winden,

tekende de contouren en

een aantal clubleden-

schilderknechten schil-

derden gezamenlijk 8

prachtige bloemenpane-

len. De organisatie van

het bloemenfestijn vond

het dan ook “primula” dat

we meededen. Na deze

fleurige reactie werd het

vooruitzicht om mee te

doen steeds aantrekkelij-

ker. Voor eventuele vra-

gen achterhaalden we op internet informatie over de

symboliek van de bloemen- en seizoenenstenen.

Dat laatste niet voor niets gedaan, want op 26 april –

de dag van het festijn – kwam de lokale pers wel

even vragen wat een Mahjongclub met bloemen

heeft. De volgende dag stond dan ook in de krant te

lezen dat de Lan (orchidee) en de Li

(pruimenbloesem) een belangrijke rol spelen in het

spel...

Nou ja, maakt niet uit.

Het was geweldig leuk

om daar op de Kasteel-

weide te zitten spelen

terwijl koren bloemenlie-

deren zongen en naast

ons een amateur schil-

derclubje actief was,

uiteraard met schilderen

van bloemen. Er was

veel belangstelling voor

het mahjongspel. Einde-

lijk kon men het dan

eens in het echt zien,

i.p.v. van achter de com-

puter. Dan weet je al dat je wat hebt uit te leggen, dat

het gezelschapsspel Mahjong iets heel anders is als

stenen wegklikken uit een piramide. Velen bleven

geboeid staan kijken en sommigen durfden het zelfs

aan een potje mee te

spelen. Wellicht dat het

nog tot nieuwe enthousi-

aste mahjongspelers

leidt! In ieder geval was

de stapel foldermateriaal

schoon op.

Voor belangstellende

mahjongclubs zijn de

bloemenpanelen ui-

teraard te leen.

Nanny Verheijen
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Ongetraind en zonder problemen tegen de Cauberg

fietsen is niet mijn favoriete bezigheid. Op advies van

Robert Rijnders (die mijn echte leeftijd weet en mij

daarom voorzichtigheid adviseerde!) zouden we per

auto naar de voet van de Cauberg rijden, daar op de

fiets klimmen en dan zouden we wel zien hoever ik

omhoog zou komen!

Op mijn verzoek werd dit veranderd in: we fietsen van

Brunssum naar de Cauberg en zien dan wel! Leni en

Paula zouden ons op de top opwachten, ons soigne-

ren en dan met de auto weer naar huis brengen! Niets

van dat al. Voor ik het wist, was de top al bereikt.

Daarom besloot ik ook terug te fietsen naar Bruns-

sum!

Daar weer aangekomen een douche en enkele ron-

den Mahjong gespeeld (uiteraard!). Grootspraak? Nee

dat zou het zijn als ik vertelde dat ik die ronden (dik)

won! En toch was dat zo, maar ik geef toe, Robert

was natuurlijk uitgeteld van de tocht!

Maar ja, fietsen is niet mijn ding. Mahjong spelen trou-

wens ook niet, al mag ik dat graag doen. Lesgeven,

natuur- en scheikunde, aan Mavo- en Havoleerlingen

is wat ik 34 jaar met heel veel plezier heb gedaan!

Toen na die 34 jaar bleek dat ik het niet meer kon om-

dat ik zo slechthorend werd dat ik de leerlingen niet

meer verstond, had ik daar goed de balen van.

Nog drie jaar op mijn verzoek gedetacheerd vanuit de

school naar een organisatie die de aansluiting VMBO-

MBO probeerde te verbeteren. In 2006 gelijktijdig met

mijn vrouw (ook onderwijsverleden: haar hele leven in

groep drie gestaan!), met prepensioen of iets derge-

lijks. En daar zijn we nu nog steeds mee bezig

(tenminste als dit blad vóór augustus is verschenen!).

En, vragen mensen dan, nu de hele dag nietsdoen?

Dacht het niet. Drie jaar terug aan Herman van Veen

gevraagd of hij geen klus voor me had. Nou dat had

hij. Bij hem thuis op zolder een archief van alles wat

hij heeft geschreven, gezongen, uitgeknipt, heeft ge-

kregen, gewonnen prijzen, wat hem is opgestuurd

aan brieven, video’s et cetera.  Of ik dat niet eens wil-

de archiveren.

Ik was daarvoor geschikt omdat ik hem al sinds 1969

‘achtervolgde’ en volgens Herman het meest over

hem weet van alle Nederlanders! Raakte er al aardig

mee op streek totdat ik onlangs een paar weken op

vakantie ging terwijl juist in die periode over Hermans

hele zolder een dakkapel werd geplaatst! Och dat is

nu klaar, kan ik weer opnieuw beginnen! Alles was in

dozen ingepakt zonder daarbij rekening te houden

met mijn ordening! Had ik maar niet op vakantie moe-

ten gaan!

Sinds vier maanden een nieuwe opdracht erbij: Her-

man schildert! Wie niet van de BN’ers zou u zeggen.

Hij schildert sinds een jaar of vier. In grote aantallen

en op grote doeken (van 140 x 200 cm  of 100 x 150

cm). Ook wel kleiner werk, maar dat is dik in de min-

derheid. Toen hij een veertigtal doeken had geschil-

derd wist hij van 20% al niet meer waar die doeken

waren (had hij ze verkocht, weggegeven, ingeleverd

voor een veiling?). Of ik voor hem eens ging uitzoe-

ken en bijhouden  waar elk doek zich bevindt. De

naam, het formaat, de prijs, in wiens collectie etc. Ik

ben de doeken (Herman is inmiddels bij doek 206!)

gaan fotograferen en archiveren. En het is me gelukt

183 doeken op te sporen. Van enkele ontbreekt ieder

spoor.

Oproep: Heeft u een echte Herman van Veen aan de

muur hangen? Laat het me weten!

Wilt u een echte Herman van Veen aan uw muur heb-

ben hangen? Laat het mij ook weten! Ik ben namelijk

ook een soort agent die zich bezig houdt met de ver-

koop van de doeken. Hij schildert voornamelijk mono-

chroom acryl op doek. Och, kijk zelf maar even op

http://www.hermanvanveen.com/Herman-van-Veen/nl

-NL/de+schilder/de+schilder.aspx

Vroeger, (ja, ja!)  hoorde je mensen zeggen: “ik ben

toen ik werkte, nooit zo druk geweest!“  Ik dacht dan:

”ja, ja!”. Maar nu ik ervaringsdeskundige ben, kan ik

zeggen: bij mij is het net zo!

Ik nodig Ada Ketzer uit in het volgend MM ons háár

andere kant te laten zien!

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. Deze keer: bestuurslid Chris

Janssen.

Reageren? Je eigen verhaal in het magazine? E-mail de redactie (redactie@mahjongbond.org).
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DISCARD QUIZ!

http://www.hermanvanveen.com/Herman-van-Veen/nl
mailto:redactie@mahjongbond.org
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Takunori Kajimoto is een professionele Japanse

Mahjongspeler en commentator van televi-

sieprogramma’s over Mahjong die in Japan worden

uitgezonden op een satellietnetwerk genaamd

‘Mondo21’. Hij werkt in het Mahjong Museum te Chi-

ba (Japan) en bestudeert de cultuur en geschiede-

nis van Mahjong.

Kajimoto heeft deelgenomen aan vele internationale

Mahjongtoernooien, zoals het Mahjong Kampioen-

schap in 2002 (Tokyo, Japan), het Open Chinese

Mahjong Toernooi van 2002 tot 2004, het eerste

Europese Mahjong Kampioenschap in 2005

(Nijmegen) en het eerste Mahjong Wereldkampioen-

schap in 2007 (Sìchuān, China).  Hij was ook

scheidsrechter op het eerste Europese Kampioen-

schap Riichi in 2008 (Hannover, Duitsland).

Kajimoto heeft verschillende boeken over Mahjong

geschreven, zoals gidsen voor het spelen ervan en

strategieboeken. ‘The Discard Quiz’ is hier een goed

voorbeeld van; het legt situaties voor die veel voor-

komen tijdens het spelen van Riichi Mahjong en test

je kennis om vervolgens te bepalen welke steen het

beste weggegooid kan worden.

John Kuijpers heeft toestemming van Kajimoto ge-

kregen om exclusief voor het Mahjong Magazine

‘The Discard Quiz’ te vertalen naar het Nederlands.

In iedere editie zullen 5 vragen met antwoorden uit

dit boekje komen.

Op de pagina hiernaast de volgende 5 vragen. De

complete Engelstalige Discard Quiz is ook te bestel-

len bij Daja Mahjong en het is een sterke aanrader

voor die Riichi-spelers die geïnteresseerd zijn in het

verbeteren van hun spel.

De antwoorden staan op pagina’s 20 en 21.

Europese Riichi Ranking

Op deze ranglijst zijn de Nederlanders wel prominent

vertegenwoordigd, maar de koppositie is ze ook hier

niet gegund.

Riichi wordt dan ook voornamelijk door Denen, Duitsers

en Nederlanders gespeeld en het is alleen hier dat je

soms meer dan één Brit aantreft.

Er staan 74 namen op deze lijst, waarvan bijna de helft

(35) uit Nederland. Sjef Strik probeert ook hier de beste

Nederlander te worden; hij komt met stip binnen in de

top 10.

Alle landgenoten spelen ook MCR, behalve Fu-Hingers

Lois Morales en Richard van Gessel, althans: die ko-

men niet voor op de MCR ranking.
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Anime en Manga in Almelo.

Voor de 11de keer organiseerde Stichting Promotie

Japanse popcultuur zijn jaarlijkse festival, Anime

2009 “Mental Maniacs”

Op vrijdagmiddag 1 mei 2009 gingen om 15.00 u. de

deuren open en na 50 uur non-stop programmering

sloot het festival op 3 mei om 16.00 u. in het theater-

hotel te Almelo.

De Nederlandse MahjongBond zorgde voor het on-

derdeel Mahjong met enthousiaste leden van de Ro-

de Draak Twente: Annet, Ans, Gertjan, Irma, Jan,

Ria, Stella en Susanne. Kees en Dimphy (promotie)

zorgden voor de organisatie van dit onderdeel en het

materiaal.

Het was weer een dolle

boel! Allemaal jongelui

met de mooiste outfits

om zich met hun favo-

riete striphelden te iden-

tificeren.

We weten inmiddels dat

“manga” stripboekjes

zijn en “anime” films.

Van al deze in Japan zo

populaire strips is

slechts een fractie vertaald in het Engels en daarvan

weer een fractie in het Nederlands. En toch werden

er stapels boekjes en dvd’s in het Nederlands ver-

kocht.

Op het festival kon met genieten van films, optre-

dens, gamerooms, iets kopen in de dealerroom en

natuurlijk go, shogi en mahjong spelen.

Nee, voor ons geen 50-uur non-stop Mahjong. Wij

waren er van zaterdagochtend 10.00 u. tot ca. 19.30

u. en zondag van 10.00 u. tot 15.00 u.

Er was ontzettend veel belang-

stelling voor Mahjong, de fol-

ders en magazines vlogen over

onze toonbank en velen ston-

den verbaasd van het bestaan

van een mahjongvereniging bij

hen om de hoek.

Bezoekers kwamen uit alle de-

len van het land: van Gronin-

gen tot Den Haag en van Pur-

merend tot Tilburg.

Er werd volop gespeeld, soms wel aan 6 tafels tege-

lijk, dus de leden van de Rode Draak hadden het er

erg druk mee.

Vooral MCR natuurlijk, maar ook Riichi kwam aan

bod. De meeste bezoekers kenden alleen de wegklik-

variant en een enkeling had het heel lang gelden in

familieverband of met medestudenten wel gespeeld.

Jan had zich in kimono gehuld, de dames hadden

een chinees hoedje gekocht en af en toe luidden we

de gong. Je begrijpt dat de stemming er goed in zat.

We kunnen dit wederom een heel geslaagd evene-

ment noemen en vanaf deze plaats wil ik iedereen

die geholpen heeft nogmaals hartelijk bedanken!

Dimphy van Grinsven

OPROEP

Regelmatig vinden er in het land promotieactiviteiten
plaats voor de Mahjongbond, meestal tijdens culture-
le festivals, markten of spellenbeurzen. Wil jij met
enkele (van je eigen) Mahjongvrienden in je omge-
ving 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.

PROMO

mailto:promotie@mahjongbond.org
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Spellenbeurs Zuiderspel

Op 2e paasdag was een aantal leden van Mahjong-

gezelschap “Schoon Spel” uit Berghem in Eindhoven.

De spellenvereniging “Roll the dice” uit Veldhoven

organiseerde daar de Spellenbeurs: “Zuiderspel”.

Dit was voor de eerste keer dat er in Eindhoven weer

zo’n beurs was, nadat de bekende Ducosim spellen-

beurs naar Zwolle was verplaatst. In het zuiden vond

men het erg jammer dat de spellenbeurs was ver-

dwenen, dus werd een nieuwe opzet gemaakt en die

was zeker geslaagd.

Er waren ca. 20 standhouders en ruim 700 betalende

bezoekers. Een aanzienlijk deel van de bezoekers

kwam uit België. Vanaf 10.00 u. waren Kees, Els, Elly

en Dimphy al druk in de weer om de stand op te bou-

wen. Onze gong stelden we beschikbaar om de ope-

ning van de beurs te markeren toen om 11.00 u. al

een rij enthousiaste spelfanaten klaarstonden.

In onze stand was het vanaf dat moment erg druk en

er werd steeds aan één tafel uitleg gegeven (door

Kees) en aan twee tafels gespeeld (onder deskundi-

ge leiding van Elly en Joost en Joep Wintjes die iets

later arriveerden). Het enthousiasme van de bezoe-

kers was groot, de meesten kenden het spel hele-

maal niet (behalve natuurlijk de wegklikvariant).

Els Kuijpers van DAJA mahjong uit Uden deed mee

in de stand met een ruime uitstalling van mahjongarti-

kelen. Voor de regio Eindhoven hadden we een lijst

waarop men de belangstelling kenbaar kon maken

voor de oprichting van een club in die regio. Daarop

kwamen liefst 5 adressen, Els Kuijpers en Hetty gaan

dit initiatief verder proberen te ontwikkelen tot wellicht

een nieuwe mahjongclub in het zuiden des lands.

Er was ook een stempelkaart geïntroduceerd waar-

voor men bij elke deelnemende stand iets moest

doen om een stempeltje te verdienen. Bij de Neder-

landse Mahjongbond betekende dat een torentje ma-

ken van mahjongstenen, zo hoog mogelijk. Vooral de

kinderen deden daar enthousiast aan mee en konden

zo een klein prijsje verdienen als ze alle stands had-

den bezocht.

Tot ongeveer 17.30 u. hadden we amper tijd om een

drankje te nuttigen of een boterhammetje weg te wer-

ken. Daarna werd het rustiger en om 19.00 u. hebben

we opgeruimd en gingen we moe maar zeer voldaan

huiswaarts.

Dimphy van Grinsven.

Prijsuitreiking.

Ter ere van de 5e verjaardag van de Nederlandse Mah-

jongbond  werd begin dit jaar een prijsvraag uitgeschre-

ven. Aan de hand van enkele foto’s moest je raden /

berekenen hoeveel stenen er in de vaas zaten. Het idee

was van Els en John Kuijpers van Daja Mahjong die

tevens een prachtig mahjongspel, t.w.v. €69,95 ter be-

schikking gesteld hebben.

De juiste aantallen waren:

437 stenen TOTAAL wv. 51 Bloem- en Seizoenstenen

De winnaar van het spel is geworden:

Geertje van Delft (434 / 38)

Bestuurslid Dimphy van Grinsven reikte de prijs uit aan

Geertje tijdens de clubkampioenschappen van de Der-

tien Wezen, waarvan zij lid is (foto pagina hiernaast).

Het bestuur van de Nederlandse Mahjongbond felici-

teerde Geertje nogmaals met haar prijs en dankt DAJA

Mahjong voor het beschikbaar stellen daarvan.
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Nationale Ranglijst

Samengesteld door Adrie van Geffen

Ook uit de nationale ranglijst blijkt dat de meeste spelers het  spelen van ‘officiële’ toernooien aan zich voorbij

laten gaan. Met een ledental dat de 350 nadert, is het aantal dat op de ranglijst staat een magere afspiegeling

daarvan. Natuurlijk, je moet wel eerst 5 toernooien hebben gespeeld om op de ranglijst te kunnen komen en mis-

schien ligt die lat te hoog...

Eveline Broers is mede dankzij haar goede resultaat in Almere de nieuwe aanvoerster van de ranglijst. Désirée

zal het echter weer niet op zich laten zitten—die presteert het beste als ze wordt ‘uitgedaagd’...
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Tile Hog—Dutch Open

Almere, 30 & 31 mei

Het 5e Dutch Open was tot het allerlaatste moment zeer

spannend. Op minder dan 10 seconden van het einde

van de laatste ronde, pakte Hans Wikström (Zweden)

zelf de hu die hem de overwinning opleverde. Hij kwam

aan die tafel door deze self pick in punten ook nog eens

precies gelijk met concurrente Eveline Broers, terwijl

Wim Rijnders, die ook nog in de race was voor de over-

winning en tot pakweg een kwartier voor tijd op (tafel)

winst stond, het nakijken had.

Aan een andere tafel zag ook Joe-Calberson Huyhn

(Frankrijk) zijn kansen in rook opgaan—hij bleef steken

op één punt en werd 4e, omdat landgenoot Joël Ratsi-

mandresy wel 4 punten scoorde (en Eveline dus 3).

Met haar 3e plaats was Eveline de beste Nederlander

en zij werd dan ook gekroond tot Nederlands Kampi-

oen.

Er waren 68 deelnemers in Almere, wat voor een inter-

nationaal kampioenschap toch wat mager is. Het was

wel een tweedaags toernooi en het was ook nog eens in

het Pinksterweekeinde, maar buiten de deelnemers aan

de kwalificatie voor het WMC, waren er weinig landge-

noten te zien. De Belgen ontbraken vanwege

‘zwangerschapsverlof’.

Ter ere van het 1e lustrum was er een extra prijs te win-

nen voor de gelukkige die een ‘All Fives’ hand wist uit te

maken op het sluitpaar. Hoewel van tevoren gedacht

was dat het op die manier moeilijk zou zijn om dat spel

te maken, had de winnaar van vorig jaar Olivier Boivin,

het bijbehorende door DAJA mahjong gesponsorde XXL

spel al na krap 20 minuten ‘in de tas’.

Voor het eerst was er een speelster uit Zuid-Amerika te

bewonderen: de Chileense Andrea Meissner werd  66e

en kreeg ook een ‘I love mahjong’ sticker...

Europese MCR Ranking

Geen verrassingen op de ranglijst: na Almere wijzigt

er niks in de top, maar ook t.o.v. de laatste in het MM

gepubliceerde ranglijst is het zoeken naar de verschil-

len.

De Nederlanders wisselen de ‘relatieve koppositie’

wel regelmatig af: nu is Sjef Strik, die eindelijk aan

een OEMC kan meedoen, weer de beste Nederlan-

der. Eveline Broers maakt een relatief grote sprong,

maar met de huidige methodiek zou ze 4, 5 toernooi-

en achter elkaar moeten winnen om in de top van de

ranglijst te geraken.

Er staan bijna 400 namen op de lijst en met 103 ver-

meldingen, zijn de Nederlanders ver in de meerder-

heid. Anton Kösters, die met zijn overwinning in Parijs

ook niet veel opschoot op de ranglijst, speelde 39

toernooien—Jaap Croeze volgt met 28 op gepaste

afstand.

V.l.n.r. Joël, Hans en Eveline
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Oplossingen mahjongvraagstuk

(pagina 6)

1) Heel vervelend zo’n pung winden (geen

eigen of ronde wind) in een Outside Hand.

Kost je alleen maar punten! Een pung wes-

tenwind levert hier slechts 1 punt op; dat is

net zoveel als wanneer je ze alle drie zou

weggooien (No Honours). Maar ook omdat

ze eigenlijk in de weg zitten om een punt te

maken met een extra chow-combinatie.

Gooi daarom één van de westenwinden

weg. Je wacht nu op teken 2 (Outside

Hand, 2 x Mixed Double Chow, Terminal

Chow en Closed Wait.

2) Iedere kans is er één! Gooi daarom de

kringen 2 weg. Als je nog een teken 7 trekt

dan ga je uit met Fully Concealed, Two

Concealed Pungs, No Honours, Single

Wait. Uiteraard is teken 7 niet de enige

steen waarvoor dit geldt. Bovendien is dit

wel een erg kleine winstkans. Discussie-

vraag: met welke stenen kan je je winst-

kans aanmerkelijk vergroten?

3) Beter wachten op 8 punten dan dromen

van 16 punten! Gooi daarom teken 1 weg.

Je wacht op bamboe 3 of 6 met Concealed

Hand, All chows, All Simples, Mixed Dou-

ble Chow en Short Straight.

4) Een hand met vele mogelijkheden. Hoe-

wel een Pure Straight dichtbij lijkt, heb je

nu al 4 directe kansen op winst! Als je te-

ken 5 of 8 trekt (Fully Concealed Hand,

Tile Hog, One Voided Suit, Double Chow,

No Honours), als teken 6 valt (Concealed

Hand, Tile Hog, All Chows, One Voided

Suit, Mixed Double Chow) of als teken 9

valt (idem plus Terminal Chows). Door

eventueel een teken 4 te chowen (4-5-6)

en een teken 7 weg te leggen, maak je wel

kans op een Pure Straight, maar je houdt

(afgezien van een Last Tile teken 6) maar

één kans op winst over. Ook als je teken 4

trekt dan hou je wel kans op de 16 punten

van een Pure Straight, plus nog 2 kansen

met een zelfgetrokken teken 3 en 6, maar

uiteindelijk heb je minder winstkansen.

Reageren: redactie@mahjongbond.org

Boekenkast

Soms kom je mahjong tegen op plaatsen waar je het helemaal

niet verwacht; in de literatuur bijvoorbeeld.

In de bundel “ik wou dat ik twee hondjes was” staat onder-

staand gedicht van Herman Pieter de Boer:

HET ONVERGETELIJKE

Ik heb nog nooit op ski’s gestaan,

ik heb nog nooit 10 mille bezeten,

ik heb nog nooit konijn gegeten,

ik heb nog nooit mahjong gedaan.

Ik heb geen theekist-bas bespeeld,

ik heb nog nimmer Vlaams gesproken,

ik heb geen rijstwijn ooit geroken,

ik heb geen kropje sla geteeld.

Als ik de dingen zo eens tel,

heb ik meer niet gedaan dan wel,

ofschoon geboren lang geleden.

Dus wat mij des te sterker heugt,

is dit: ik heb eens in mijn jeugd

aan ’t strand een ezeltje bereden.

Volgende keer in Boekenkast een citaat uit een van de detecti-

ves van Agatha Christie, waarin een moordenaar aan de mah-

jongtafel zit!

Eveline Broers

Dimphy (links) overhandigt Geertje de prijs

mailto:redactie@mahjongbond.org
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Nederlands enige Hong Kong toernooi en vier (inter)nationale kampioenschappen.

Fu-Hing Toernooi

Varsseveld, 5 april

Hoewel zelfs in de verstokte Hongkong mahjongencla-

ve Varsseveld (e.o.) steeds meer spelers zich andere

varianten meester maken—voornamelijk riichi—kan

men natuurlijk het eigen toernooi niet aan zich voorbij

laten gaan. Hoewel? Net als in andere jaren was de

opkomst uit ‘de rest van Nederland’ groter dan die uit

eigen gelederen. Is het toernooivrees of is men ge-

woon niet zo gediend van die ‘westerlingen’?

Hoe het ook zij, het enige Hongkong toernooi van Ne-

derland is altijd een gezellige gebeurtenis. De ceremo-

nies van weleer zijn niet meer, net als het ‘Mingo’ na

afloop van het toernooi, maar het toernooi is goed ver-

zorgd en de sfeer is ongedwongen.

Bijna had Désirée Heemskerk het ‘geflikt’ en in het hol

van de leeuw haar titel van 2008 geprolongeerd, maar

zo ver kwam het net niet. Na de derde ronde nam

’local’ Gerard Horck de leiding over en hij stond die

niet meer af. Albert de Bakker werd uiteindelijk 2e en

’Dees’ 3e.

Er wordt al enige tijd, of met enige regelmaat, gespro-

ken over uitbreiding van het aantal Hongkong toernooi-

en. Natuurlijk organiseert Fu-Hing ook de 4-

jaargetijden  toernooicyclus, maar dat wordt toch min-

der bezocht en telt ook niet mee voor de ranglijst.

Om het Hongkong verder te promoten, zou het een

goed idee zijn, om—analoog aan het  Riichi—twee

toernooien op verschillende locaties (één in Varsse-

veld en één in het westen) tezamen als Nederlands

Kampioenschap aan te merken. De bal ligt wat dat

betreft in Varsseveld, maar wij denken dat er animo

voor zou zijn.

French Open

Parijs, 18 & 19 april

Tot ongenoegen van Bike Rebel Robert Rijnders, die

de toerversie van de Amstel Gold Race aan zich voor-

bij moest laten gaan, werd in weekeinde van 18 en 19

april het French Open gespeeld.

Wat in 2005 begon als het ’Tournoi de Paris’, in een

achteraf café / poolbiljart met 24 deelnemers waarvan

9 uit Nederland, is inmiddels uitgegroeid tot een kampi-

oenschap met allure. Maar liefst 96 deelnemers waren

er dit keer in Parijs, met bijna net zoveel Nederlanders

(21) als er destijds aan het 1e toernooi in totaal mee-

deden.

En waar de Alpe d’Huez nog altijd de ‘Nederlandse

berg’ in La Grande Boucle is, wordt Parijs stilaan een

Nederlands toernooi. Voor de derde keer op rij wist

een Nederlander de titel in de wacht te slepen: Anton

Kösters loste tweevoudig winnares Marianne Croeze

af.

Anton bleef in een spannend gevecht over maar liefst

zeven rondes de Fransen Olivier Boivin en Etienne

Delessard nipt voor. Ze hadden alle drie 22 tafelpun-

ten, maar Anton had de meeste mahjongpunten.

Dat ‘onze’ columnist van alle Nederlanders aan verre-

weg de meeste toernooien meedoet, heeft uiteindelijk

dus ook voor hem zijn vruchten afgeworpen. Het ver-

dient aanbeveling om zijn ‘hersenbrekertjes’ met extra

aandacht te lezen!

Opvallend waren de klasseringen van debutanten Ad

en Pauline van der Linden: Ad eindigde precies in het

midden (48e) en Pauline als laatste - de symmetrie in

de ranglijst was daarmee compleet...

V.l.n.r. Désirée, Gerard en Albert

V.l.n.r. Olivier, Anton en Etienne
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Belgian Open
Temse, 9 mei

Het eerste Kleine 3 Draken toernooi, tevens ’Belgian
Open 2009’ MCR, werd gewonnen door Lionel Legaie
uit Frankrijk. Tweede werd Sébastien Berret, eveneens
uit Frankrijk en derde onze landgenoot Rudy Wong-
Chung. Traditiegetrouw kwam het grootste deel (36)
van de deelnemers uit ons land, naast 12 Fran-
sen en 6 Belgen.

Het debuterende Temse, dat de fakkel over heeft ge-
nomen van de Groene Draak Mechelen, deed het als
organisator uitstekend. Het enthousiasme is daar (nu)
zo groot, dat België zich kort hierna als volwaardig
EMA lid heeft aangemeld!

Na de derde ronde waren er nog vier kanshebbers
voor de zege, met nog een paar op het vinkentouw
voor het geval dat. Lionel ging er inderdaad bijna nog
aan, Adrie van Geffen helemaal, maar Sébastien en
Rudy waren tegen de druk bestand en eindigden in
tafelpunten gelijk met Lionel.

Zaterdagavond was er een BBQ, waar het zeer gezel-
lig schijnt te zijn geweest. Vervolgens op zondag een
‘vriendschappelijk’ toernooi, waarbij de Belgisch kam-
pioen (de nationale kampioen dus) bekend werd. Hier
was sprake van een heuse interland België—
Nederland, want er waren 13 Belgische en 12 Neder-
landse deelnemers (verder geen buitenlanders daar).

Marianne Croeze won, maar kon uiteraard geen Bel-
gisch kampioene worden—die eer was voor Peter van
Damme die 2e werd. Chris Janssen werd 3e en de
interland werd op punten door Nederland gewonnen
(85 om 83), maar belangrijker is het om te zien dat er
steeds meer Belgen meedoen. Hopelijk komen ze ook
Europa in—ze zijn altijd ‘plezant’ om mee te spelen.

German Open (Riichi)
Hannover, 22 mei

Geen Nederlands succes in Hannover, maar freelan-
cer Cor Hoogland doet verslag van het toernooi.

Vrijdag 22 mei vertrokken Ans en Cor richting Han-
nover om daar de volgende dag deel te nemen op een
Riichi-toernooi in bovengenoemde stad. De hond had-
den wij weten onder te brengen in Dieren vanwege het
de voorspelling dat het warm weer zou gaan worden.

Na een voorspoedige reis arriveerde wij in Seelze al-
waar wij een hotelkamer hadden geboekt in Hotel
“Zum Deutsche Hause”. Het hotel was dicht en ging
pas om 18:00 uur open; later hoorde wij dat wij alleen
maar moesten aanbellen en dan was de kamer be-
schikbaar geweest, maar goed…

We gingen naar Hannover en keken een beetje rond
en ook waar wij die avond teug zouden komen. De
middag was al ingedeeld door de organisatie en wij
zouden met de andere deelnemers door de loco-
burgemeester worden ontvangen! We werden in het
stadhuis opgevangen en kreeg een drankje en daarna
ging de loco-burgemeester een verhaal vertellen over
Hannover, om daarbij breed uit te wijden over hoe
goed die stad wel niet was. Na de ontvangst gingen wij
naar een café om even een opwarmparty te houden
met mahjongen.

Na enige tijd vertrokken wij naar ons hotel en konden
rechtstreeks de kamer op. Hebben nog wat gegeten en
daarna naar bed.

De volgende dag was het toernooi in een Jazzkelder
en na een registratie en toespraak gingen wij van start.
De twee eerste rondes verliepen voor mij (Cor) desa-
streus en na de lunch, die overigens voortreffelijk was,
kwam ik weer een beetje terug van een eng lage stand
op de ranglijst.

Het slot was dat ik uiteindelijk toch in de onderste regi-
onen terecht kwam en Ans was iets boven mij geëin-
digd.

De eerste plaats was voor een Engels meisje (Gemma
Collinge, red.) en de Nederlandse delegatie scoorde
toch minder goed als verwacht werd (beste Nederland-
se was Ma Prem Sohana op plaats 4, red.)… Maar
goed, dat is Mahjong!

In de avond nog even Hannover ingegaan en was ge-
dronken en toen naar het hotel.

De zondag, na weer een heerlijk ontbijt, vertrokken wij
weer naar Holland en gingen Gábor ophalen. Die was
zeer uitbundig en was blij om ons weer te zien.

V.l.n.r. Sébastien, Lionel en Rudy


