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 COLOFON

On line

Iedereen heeft zijn bezigheden. Dat
kan weleens vervelend worden dus
zoekt menigeen een afleiding. Eens
een keer wat anders doen dan an-
ders. En bij sommigen neemt de
afleiding zoveel tijd in beslag dat de
normale bezigheden verworden tot
afleiding.

Mahjong slorpt tijd en dat betekent
dat het we dit verdoezelen onder
benamingen als “hobby” en vergoe-
lijken door te zeggen dat het gaat
training voor de kwalificatie en voor
het daaropvolgende kampioen-
schap.

En als dat niet linksom gaat, dan
maar rechtsom. Ooit deed ik Neder-
land kond van het bestaan van
Mahjong Time, een redelijk bevolkte
webpagina waar je thuis op elk ge-
wenst moment tegen spelers over
de hele wereld kon spelen. Inmid-
dels is het een bondgenoot van de
diverse mahjongbonden geworden.

Sommigen hebben er niets mee,
met dat internet, anderen zijn er niet
van weg te slaan. Ik ben er nog
steeds één van. En met succes.

Bij  de regul iere toernooien
(omgedoopt tot “In Real Life”) heb je
te maken met het weerzien van
vrienden en bekenden, het geluid
van de stenen, het bouwen van mu-
ren, maar ook het reizen, slecht
licht, te lang moeten wachten op de
uitslag, in de rij staan voor iets te

eten en drinken, niet mogen roken,
scheidsrechterlijke bepalingen, on-
gemakkelijke stoelen en wiebelende
tafels.

Toernooien op Mahjong Time geven
je alle vrijheid om erbij te zitten hoe
je wilt, te drinken, eten en roken in
eigen bepaalde matigheid, kortom
alle comfort om alles zelf te bepalen
inclusief zelf gekozen muziek. An-
derzijds heb je te maken met af en
toe een slechte verbinding, een ro-
bot aan tafel wegens afwezigheid
van een speler, het gevoel dat er af
en toe iets niet in de haak is met het
bedelen van stenen en met enige
regelmaat uitstel van de aanvangs-
tijd.

Voor mij zit een belangrijk verschil
in de concentratie. Afgezien van de
genoemde voordelen weet ik dat ik
snel word afgeleid door, voorname-
lijk  het geluid van, tafels om mij
heen. Licht en handen over tafel
spelen vaak een negatieve rol. Het
maken van foto’s met flitslicht tij-
dens het spel zijn voor mij een cri-
me. Daar heb ik thuis voor mijn
computer allemaal geen last van.

Met als gevolg dat ik nu twee be-
kers en een massief zilveren Wes-
tenwind in mijn prijzenkast heb
staan. Eerste Nederlands Online
Kampioen Mahjong (de volgorde
der woorden is willekeurig).

Het pakket werd overdag afgegeven
bij de buurman en ik maakte het ’s
avonds open. Bij een volgende toer-
nooi neem ik het geluid op van de
prijsuitreiking, wellicht met gezang
van stadsgenoten. Want alleen het
geluid van het openmaken van een
doos was wel wat weinig.

Adrie van Geffen

 COLUMN
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Door een technische storing in de drukkerij, is het MM niet in week 38 maar een week

later gedrukt. Onze excuses hiervoor.
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Wij hebben ruim 20 verschillende uitvoeringen van

Mah-Jong spellen in ons assortiment.

Kijk op www.joygiftshop.nl

JOY  GIFT SHOP
Voor verrassende cadeaus

Gierstraat 35
2011 GA  Haarlem

Tel.: 023 – 5341986

NK NTS Mahjong zaterdag 4 oktober in Rotterdam

Schrijf je snel in!

Maak het inschrijfbedrag over te maken op: giro 1889963

t.n.v. J. Croeze Capelle a/d IJssel.

Leden van de NMB betalen €12,50 euro pp,

niet-leden betalen €16,00 euro pp.

Meer info op http://www.enmv.nl onder ‘NK 2008’
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 KALENDER

Zaterdag 27 september

Almere, Kinryu Majan Taikai (Riichi)

Inschrijving gesloten

Info: toernooi@dedriewijzen.com

Internet: toernooi.dedriewijzen.com/riichi

Zaterdag 4 oktober

Rotterdam, Nederlands Kampioenschap NTS.

(zie pagina hiernaast)

E-mail: info.enmv@gmail.com

Internet: www.enmv.nl

Zaterdag 15 & zondag 16 november

Nijmegen, Gouden Draak Jubileum Toernooi (MCR) * +

Het 3e OEMC kwalificatietoernooi

Inschrijving gesloten

Internet: goldendragon.mahjongnews.com

Zaterdag 20 december

Bondstoernooi - dit jaar in Berghem. Details via een

e-mail aan de leden.

11 januari 2009

Amsterdam, Kongrovers Toernooi (MCR) *

Het 4e en laatste kwalificatietoernooi voor het OEMC –

direct na afloop van dit toernooi, is bekend wie Neder-

land mag vertegenwoordigen in Oostenrijk.

Maak € 12,50 over op 138.62.98 t.n.v. G. van der Vegt

Zaandam. De inschrijving sluit 1 december 2008 –

daarna alleen nog via de wachtlijst.

Info: gert@kongrovers.nl

Internet: www.kongrovers.nl

+ Telt mee voor de Europese Ranglijst (MERS / MORSE).

* Kwalificatietoernooi OEMC 2009.

Zaterdag 14 februari 2009

Heemstede, Bamboe Acht Valentijnstoernooi (MCR)

Inschrijving door overmaken van € 15,- op

girorek. 28140 t.n.v. W. Meijer-Kal o.v.v.

“Valentijnstoernooi 2009”

(Inschrijving sluit op 01–02-2009).

Lunch + 2 consumpties inbegrepen.

E-mail: wil.meijer@gmail.com

Internet: www.bamboeacht.nl

Zaterdag 28 februari 2009

Kersenbloesemtoernooi (Riichi)

E-mail: kbt@riichi.nl

Internet: www.riichi.nl/kersenbloesem.htm

+++

Internationale Kampioenschappen (MCR / Riichi)

Italië: 11 en 12 oktober, Milaan (MCR)

Rusland: 25 en 26 oktober, Moskou (MCR)

België: 10 en 11 mei 2009, Temse (MCR)

Kijk voor meer internationale toernooien, info en

(Internet)adressen op Mahjong News.

+++

Tussenstand voor de kwalificatie OEMC 2009

oemc.mahjongbond.org/2009/tussenstand.htm

Speel je online bij MahjongTime? Schrijf je dan in voor de

Online Open Championships

Deelname voor leden is - bij voorinschrijving - $10 (plm. €7,50)

Voor de winnaar is er onder meer een prachtige vergulde mahjongsteen

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

Kentering

Jammer genoeg is er de laatste tijd kritiek op de gang van zaken bij MCR toernooien en dan met name

de toepassing van (soms) futiele regeltjes. Deels terechte kritiek, deels ook te wijten aan de wel erg

ver doorslaande drang van sommige spelers om de reglementen tot op de letter te volgen. De geest

(van het reglement, maar zeker ook van het spel) wordt soms volledig vergeten…

We hebben dit aangekaart bij de EMA omdat wij van mening zijn dat dit soms wordt veroorzaakt door

verkeerd geïnterpreteerde of vertaalde regels en daaruit voortvloeiende onduidelijkheden. Bovendien

kan het toch niet zo zijn dat we zodanig met ’het mes op tafel’ spelen dat mensen afhaken. Er is nu

een ‘vernieuwd’ reglement opgesteld, waarin een aantal zaken duidelijker zijn omschreven.

Als voorbeeld voor hoe het ook kan, nee moet, het EK Riichi. De sfeer tijdens dat toernooi was uitste-

kend, zonder de soms vervelende ‘incidenten’ die bij het MCR nog wel eens te noteren zijn. Het is niet

ondenkbaar dat dit leidt tot een breder besef dat toernooien altijd zo behoren te worden gespeeld. Er is

weliswaar een titel en ‘eeuwige roem’ te verdienen, het is en blijft een spelletje, waarbij je toch niet

door te zeveren je tegenstander wilt verslaan, maar gewoon doordat je beter speelt of meer geluk

hebt…

Robert Rijnders

Voorzitter

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 Nederlandse 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 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 aanmel-
den 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!

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

OPROEP

Regelmatig vinden er in het land promotieactiviteiten plaats voor de Mahjongbond, meestal tijdens cul-
turele festivals, markten of spellenbeurzen. Wil jij met enkele (van je eigen) Mahjongvrienden in je om-
geving 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.
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Diana Kuijpers bezocht het Mahjong Museum in Chiba, Japan.

 MAHJONG MUSEUM

Ik ben Diana Kuijpers, tweedejaars studente Japans,
en ik ben afgelopen zomer bijna een maand naar Ja-
pan geweest. Tijdens mijn verblijf in Tokyo, gedurende
de eerste week, ben ik ook naar het Japanse Mahjong
Museum geweest. Hier een verslag over mijn ervaring
daar die mogelijk werd gemaakt door Takunori Kajimo-
to.

Na het Europese Rii-
chi Kampioenschap in
Hannover in juni dit
jaar, kreeg ik van mijn
tante Dimphy (van
Grinsven red.) de con-
tactgegevens van Ka-
jimoto, een Japanner
die ook fanatiek Riichi
speler is en in Han-
nover tevens scheids-
rechter was.

Het leek me leuk om hem te mailen, niet alleen vanwe-
ge mijn studie, maar ook omdat ik een aantal maanden
later naar Japan zou komen en zeker van plan was het
Mahjong museum te bezoeken. Ook Kajimoto vond het
een leuk idee, zo bleek, en hij bood me aan me op het
station op te komen halen en me dan naar het muse-
um te brengen.

Op de eerste woensdagmiddag in Japan ben ik afge-
reisd naar Chiba, dat ongeveer op een uurtje afstand
van Tokyo ligt.
Eenmaal daar
a a n g e k o m e n
stond Kajimoto al
op me te wachten
en per auto gin-
gen we naar het
museum. Het ge-
bouw was kleiner
dan verwacht,
maar van binnen
was het erg leuk
ingericht.

Bij binnenkomst
was aan de linker-
zijde de kaartver-
koop en een win-
keltje met allerlei
Mahjong souve-
nirs. Aan de rech-
terhand lag een ruimte met volautomatische mahjong-
tafels, waar een stel Japanners juist aan het spelen
was.

En rechtdoor, de twee trappen op, lag het werkelijke
museumgedeelte van het gebouw.

De gehele bovenverdieping is gewijd aan allerlei mah-
jongspellen en literatuur en andere mahjonggerelateer-
de voorwerpen uit Azië, Europa en Amerika.

Allereerst kwamen we door de Chinese afdeling, waar
de oudste spellen liggen. Ook de kaarten en afbeeldin-
gen die heel vroeger als mahjongstenen telden, waren
daar uitgestald. Uiteraard lag daar ook het misschien
wel bekende, keizerlijke gouden mahjongspel, en daar-
naast de zilveren editie daarvan. Prachtig om te zien.

Kajimoto moedigde me aan vooral veel foto’s te ma-
ken, wat ik dan ook gedaan heb, maar het was niet erg
gemakkelijk, aangezien alle spellen achter glas lagen.

Het gouden spel

Kajimoto wist ontzettend veel te vertellen over de enor-
me hoeveelheid spellen die er lagen; het is onmogelijk
dat hier allemaal te herhalen, maar sommige verhalen
zijn het wel waard verteld te worden. Zo lag er de bo-
venkant van een mensenschedel, die waarschijnlijk
van een Chinese hoogpriester was. Ernaast lag een
spel dat mogelijk van mensenbotten is gemaakt, mis-
schien wel van die van diezelfde priester. Een bizar
idee eigenlijk.

Ook de Japanse afdeling bevatte behoorlijk wat spel-
len, hoewel waarschijnlijk wel wat minder dan de Chi-
nese afdeling. Een bijzonder aspect van een aantal
van de spellen dat daar lag, was het detail van de win-
den en draken.
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Riichi Ranking

Nieuw is de Europese Riichi ranglijst. Ook hier een

Deen aan kop, maar op deze lijst staan wel Nederlan-

ders in de top.

Dit is de complete lijst - er zijn pas drie toernooien die

er voor meetellen gespeeld en men moet - net als

voor MCR - minimaal twee toernooien hebben mee-

gespeeld om op de lijst te komen.

MORSE

Ook voor de online toernooien bij MahjongTime wordt

een ranglijst bijgehouden. Fleurtje, oftewel Gerda van

Oorschot, die altijd wel hoog eindigt, staat op die lijst

1e. De Amerikaanse JulJul won weliswaar twee toer-

nooien, maar had ook een ‘zeperd’. Adrie van Geffen

is, mede door zijn winst op het OODC nu 3e.

De complete lijst:

http://www.mahjongtime.com/mahjong-international-

mcr-ranking-list.html (met alle streepjes ertussen).

De Europese lijst:

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

Europese Ranglijsten

Van de redactie

MERS Ranking

De top van de EMA ranglijst is nauwelijks veranderd:

Sjef Strik blijft de best genoteerde Nederlander op

plaats 15. Er staan nu 98 bondsleden op de rang-

lijst en we tonen de leden die in de Top 100 staan.

Bondssecretaris Paula Pereira Gomes staat op

plaats 44.
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 RANGLIJSTEN

Nationale ranglijst

Samengesteld door Adrie van Geffen

Nationaal Kampioen

Al vanaf het begin steekt het mij dat er wel een nationale ranglijst is, maar dat daaraan geen enkele prijs of wat
dan ook aan is verbonden. Daarbij is er nu een nationaal kampioenschap (weliswaar in de diverse varianten),
maar is het bij de benoeming van de Nederlands Kampioen MCR het wat ongemakkelijk dat iemand die derde is
op het toernooi toch tot kampioen wordt uitgeroepen.

Gelet op het bovenstaande wil ik voorstellen dat het Nederlands Kampioenschap van de diverse varianten ver-
dwijnt en dat, op een nader te bepalen moment, de nummer 1 van de Officiële Nationale Ranglijst wordt uitgeroe-
pen tot Nederlands Kampioen. Me dunkt dat bepaling en uitreiking aan het eind van het jaar tijdens het Binds-
toernooi in december het meest voor de hand ligt. Met ingang van 2009, want je kunt niet Marianne het kampi-
oenschap 2008 weer afnemen.

Adrie van Geffen

Noot: de ranglijstaanvoerder krijgt inmiddels wel een trofee - eerder dit jaar tijdens de ALV, voortaan tijdens het
Bondstoernooi. Wat vind jij er van? Laat het ons weten via de email: redactie@mahjongbond.org.
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De foto’s zijn ook online te bekijken (groter en in kleur uiteraard) http://www.mahjongbond.org/magazine/museum

Sommige spellen waren speciaal gemaakt voor bepaal-
de mensen, zoals voor een toentertijd bekende Kabuki
acteur (Kabuki is een Japanse vorm van theater). In
plaats van de gebruikelijke karakters voor noord, oost,
zuid en west en de draken, waren de karakters van de
naam van die acteur gebruikt.

Verder zijn de Japanse uitvoeringen van mahjongspel-
len vaak kleiner en verfijnder dan de Chinese, hoewel
dat per spel nog verschilt. In deze sectie lag nog een
spel dat ooit door een soldaat gemaakt was die in Viet-
nam meevocht en ook toen graag mahjong speelde.

Na het Japanse gedeelte kwam het westerse gedeelte.
Het viel vooral op dat de westerse spellen, met name
de Amerikaanse, vaak veel drukker en bonter gekleurd
zijn dan de Aziatische. Een spel dat vooral mijn aan-
dacht trok, was een Canadese uitgave (als ik het me
goed herinner) die als geluksstenen de afbeeldingen
bevatte van mensenrassen als de Aboriginal, Indiaan,
Eskimo en blanken.

Er waren trou-
wens ook aller-
lei mahjongta-
fels aanwezig,
van hele oude
tot aan de mo-
dernste volauto-
matische ver-
sies. Grappig
genoeg was er
ook een drie-
hoekige tafel,
speciaal om met
zijn drieën mah-
jong te spelen.

Aan de wand hing een grote houten lijst met daarin de
verschillende stappen van het maken van mahjongste-
nen. Ernaast stond een enorme machine om mahjong-
stenen mee te wassen.

De museumronde eindigde met een hoek met een on-
gelofelijke hoeveelheid aan mahjong gerelateerde lite-
ratuur en krantenartikelen, uit alle hoeken van de we-
reld. Beneden was nog een aparte ruimte met moder-
nere voorwerpen, en zelfs daar stond nog een kast met
allerlei recente literatuur over mahjong.

Daar vond ik ook tot mijn verbazing allerlei ‘aanwinsten’
van toernooien, met onder andere ook het welbekende
witte mahjongarmbandje van het toernooi in Nijmegen!
Ook materiaal van het afgelopen Riichi toernooi in Han-
nover lag er. Er was ook een hoekje met foto’s van een
‘Levend Mahjong’ toernooi, waarbij spelers T-shirts
droegen met daarop de mahjongsteen die zij waren.
Verder nog ontzettend veel mahjongspulletjes als ga-
meboy spelletjes, horloges, klokken en kaarten. En er
hing een uitvergrote foto van de keizer zelf die mahjong
aan het spelen was.

Dat was zo’n beetje het Japanse Mahjong museum in
het kort. Voor een uitgebreid verslag raad ik aan het
museum zelf een keertje te bezoeken, mocht u er in de
buurt zijn, want voor ieder is het weer een andere erva-
ring. Het is het in elk geval zeker waard, niet in de laat-
ste plaats omdat de enorme variatie aan allerhande
mahjongspellen erg indrukwekkend is!

Diana Kuijpers.

Meer info over het museum:

http://www.mahjongmuseum.com/museum.htm
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Mahjongvraagstuk

Anton Kösters

Zeven tweelingen

De combinatie Seven Pairs is een meer dan interes-

sante combinatie. Niet alleen vanwege het aantal pun-

ten, maar vooral vanwege het feit dat de opbouw van

deze hand goed gecombineerd kan worden met alter-

natieve combinaties. De bekendste is wellicht:  'Pungs

of Pairs?'. Ofwel, als ik 5 paartjes heb ga ik dan voor

de All Pungs of Seven Pairs?'. Mocht ik ooit het juiste

antwoord te weten komen dan schrijf ik later nog wel

eens een column daarover.

Minder bekend zijn wellicht de goede mogelijkheden

om de opbouw van een Seven Pairs hand te combine-

ren met een verborgen hand met chows. Twee voor-

beelden:

1). Stel je hebt:

Wat zijn je opties om deze hand te winnen?

2). Of je hebt:

Welke steen leg je nu weg om zoveel mogelijk winst-

kansen te behalen?

3). Indien je met een ‘Pungs of Pairs’ hand er halver-
wege toch voor had gekozen om All Pungs te gaan
sparen, dan zou je met de volgende situatie geconfron-
teerd kunnen worden:

Op tafel:

In de hand:

Welke steen gaat er nu (bijna) zeker uit om zo snel
mogelijk te kunnen winnen?

4). Omdat het zetduiveltje ook werkzaam is bij het
Mahjong Magazine wil ik hier nog even een foutje uit
de vorige editie herstellen. Stel je hebt een gesloten
hand met::

(Hier stond in de het vorige MM Cirkels 3 4 6 5 6 7 9,
waarmee je ook nog eens 15 stenen hebt - red.)

Welke steen gooi je weg om zo snel mogelijk een
kansrijk wachtend spel te krijgen?

5). Tot slot voor de liefhebbers van Reversible Tiles
nog de volgende vraag. Stel je hebt op tafel een Mel-
ded Kong Cirkels 9 en in je hand:

en je pakt een Cirkels 3. Wat doe je?

Wellicht ten overvloede, we spelen Mahjong Competiti-
on Rules en in alle situaties geldt dat alle  mogelijk
bruikbare stenen nog in voldoende en gelijke mate
beschikbaar zijn en dat de stand aan tafel geen aanlei-
ding geeft om geforceerd de waarde van de hand te
willen vergroten.

Oplossingen op pagina 14.

Anton Kösters daagt je uit met een nieuw mahjongvraagstuk.

 STRATEGIE
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Pe-Ling eet cake

Deze wat zonderlinge combinatie, waarbij je je spel

uitmaakt door een Kringen 1 bij een Bamboe 1 te leg-

gen (en niet andersom!) wordt alleen in het NTS toege-

staan. Volgens de overlevering is die als ‘Pe-Ling eet

cake’ bekend staande regel als volgt op de wereld ge-

komen:

Generaal Yuan Shi-Kai was een hartstochtelijk Mah-

jong speler. Bovendien was hij in zijn tijd - na de keizer

natuurlijk - één van de machtigste mannen. Toen hij

echter Mahjong annonceerde en de zojuist weggeleg-

de Kringen 1 bij zijn Bamboe 1 legde, om een sluitpaar

te vormen, ging dat zijn medespelers toch wel wat te

ver. Dat rook naar vals spel en schoorvoetend werd

getracht de generaal op zijn onjuiste handeling te at-

tenderen... Uiteraard zou Yuan Shi-Kai niet de ver-

maarde strateeg zijn geworden die hij nu was, als hij

niet ook over een briljante geest had beschikt. Zijn uit-

leg was derhalve schitterend:

Heren - sprak de generaal - het bedroefd mij te moeten

constateren dat u de helderheid van het licht en de

eenvoud van de waarheid niet meer aanschouwen

kunt! Want zoals alle schepselen ademen, leven en

eten, zo doen ook de vogels. En komt voedsel niet in

vele vormen tot deze schepselen? Welnu, het is daar-

om dat ik deze grote Cirkel, die in feite niets anders is

dan een cake, aan Pe-Ling aanbied! Beiden tezamen,

sluiten zij, volkomen reglementair, dit spel.

Hoewel niet alle aanwezigen precies begrepen wat de

generaal gezegd had, werd de wijsheid ervan wel on-

derkend. Er werd dan ook nederig om vergiffenis ge-

vraagd voor een ieders kortzichtigheid in deze, waarna

het spel werd vervolgd…

Winden - Fung (f ng pái)

Oost - Tung (d ng), Zuid - Nan (nán), West - Si (x )

en Noord - Pei (b i).

Net als de Draken zijn de Winden waarschijnlijk later -

als extra gelukselement - aan het spel toegevoegd. In

het Rode Boekje worden ze in elk geval lyrisch als

volgt omschreven:

Yang, de positieve en lichtende macht, verbeeldt de

hemel, veroorzaakt licht en warmte, de Zon, de Oos-

ten- en Zuidenwind (resp. de lente en de zomer) als-

mede de kleuren groen, rood en blauw.

Yin, de negatieve en donkere macht, verbeeldt de aar-

de, veroorzaakt duisternis en koude, de Maan, de

Westen- en Noordenwind (resp. de herfst en de winter)

en de kleuren zwart en wit.

Vast staat in elk geval dat er in de Chinese cultuur veel

waarde wordt gehecht / toegekend aan de windrichtin-

gen. De chi (energie van yin naar yang en andersom)

kan dan ook uit verschillende windrichtingen komen:

chi uit het zuiden is bijvoorbeeld erg yang. Sommige

Feng Shui scholen baseren zich bij het bepalen van de

‘karakters’ van je leefruimtes (kamers) op de windrich-

tingen.

Maar dat is een heel ander onderwerp...

De Bamboes

Tiao (zhú - bamboe) of Sorh (su  - keten, kabel)

De mythe: het symbool van het leven, zich immer vernieuwende levensenergie - de altijd groene kleur van de

Bamboe, is hiervan de belichaming. De bamboeknopen zijn het symbool van het levende contact met de ronding

van het heelal (Pi).

Bamboe 1 heeft geen bamboestok maar een vogel als afbeelding (soms wel zittend op een

bamboe) - dit is meestal een nachtegaal (Pe-Ling betekent letterlijk 'mooi-zingen'), maar het is

ook vaak een pauw of andere vogel.

De waarheid(?): de term sorh duidt op een keten van 100 koperstukken. De gebruikte term

voor een limiet(spel) is 'm n-guàn' - ’volle ketting’. Dit zou dan 100 x 100 koperstukken zijn en

je kunt je voorstellen dat de originele afbeelding die van groepen muntjes aan een (dik) touw

was, dat vanwege de knopen door de 'westerlingen' als bamboe is geïnterpreteerd…

 WIST JE DAT...
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VERSLAGEN

Oplossingen mahjongvraagstuk

(pagina 6)

1. Om Seven Pairs te maken
moet je nog een Cirkel 3 of 6,
of een Karakter 2 pakken.
Maar als je deze laatste pakt,
dan heb je al 9 punten (Fully
Concealed Hand, All Chows,
One Voided Suit, Pure Double
Chow, Closed Wait).

2. Nu is het moment gekomen
om de Seven Pairs strategie
vaarwel te zeggen. Gooi Ka-
rakter 2 weg en je kan uit met
Cirkel 4 (Pure Shifted Chows
plus nog wat puntjes) en Cirkel
7 (Concealed Hand, All
Chows, All Simples, Double
Chow, Short Straight) en zelfs
met Cirkel 1 (indien Self
Drawn én Last Tile).

3. Op voorwaarde dat de laatste
Bamboe 3 en 6 nog beschik-
baar zijn in het spel kan je het
beste Bamboe 7 weggooien.
Immers, met deze twee stenen
heb je direct 8 punten (Last
Tile, All Simples, Tile Hog).

4. Als je Cirkels 3 weg gooit, dan
heb je Mixed Triple Chows en
ben je wachtend op Karakters
8.  Echter, als je Cirkels 9 weg
gooit, dan kan je uit met Cir-
kels 8 én 2 (Concealed Hand,
All Chows, All Simples, Mixed
Double Chow, Short Straight,
8 punten) óf met Cirkels 5 zelf
gepakt (Fully Concealed Hand,
All Chows, All Simples, Mixed
Double Chow, 9 punten). Meer
kans dus.

5. Je zegt stijlvol: 'Hu' en telt luid-
op: Melded Kong (1), Pung of
terminals (1), No Honours (1),
One Voided Suit (1), Edge
Wait (1), Short Straight (1),
Mixed Double Chow (1) en
Self Drawn (1). Samen precies
8 punten!

OODC - Open Online Dutch Championship
door Janco Onnink

Dubbel Dutch!

Op 2 en 3 augustus was dit online Mahjong toernooi, waarvoor zich 52
deelnemers hadden zich aangemeld. Zoals gebruikelijk bij een online
toernooi worden er 3 ronden van 1,5 uur gespeeld op de 1e dag en de
overige 3 ronden op de 2e dag.

Voor het toernooi hadden zich 14 Nederlanders aangemeld (25%) en de
overige spelers kwamen uit andere landen, een echt internationaal toer-
nooi dus. De 1e dag leek Fleurdelotus voor de hoofdprijs te gaan, maar
op de 2e dag werd hij gepasseerd door a3geffen (Adrie van Geffen) die
hiermee zijn 1e online overwinning op zijn erelijst mocht bijschrijven.
Aangezien het een online toernooi was, waren er ook geen praktische
problemen met prijzen en plastic zakken. Een kasteelbier stond klaar om
het kampioenschap te vieren!

De top 10:

De overige Nederlanders:
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4 jaargetijdentoernooi

Ook in het nieuwe seizoen zal Fu-Hing weer het alom bekende 4 jaargetijdentoernooi organiseren.

De speeldata zijn als volgt:

21 september 2008 (Herfst)

14 december 2008 (Winter)

15 maart 2009 (Lente)

14 juni 2009 (Zomer)

Inschrijfkosten: € 6,00 hierbij is inbegrepen:

Koffie met koek en hapjes in de middag.

Betaling op locatie.

Elk toernooi begint om 11:00 uur en er worden vier rondes van

75 minuten gespeeld.

Lunchpauze is tussen ronde 1 en ronde 2 daarna volgt er tussen de rondes een pauze van ± 15 mi-

nuten.

Het adres is:

Fu-Hing

Kerkplein 11

7051 CZ Varsseveld

Telefoon: 0315 – 24 22 40 of 0315 – 24 47 79

Aanmelden via E-mail : 4jaargetijden@mahjongclubfuhing.nl

Graag tot ziens op ons toernooi
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WMC 2010

Zoals inmiddels bekend is, is het WORLD MAHJONG

CHAMPIONSHIP 2010 aan Nederland toegewezen!

Inmiddels is er een werkgroep ‘WMC2010’ van start

gegaan om dat Wereldkampioenschap te organiseren

in…UTRECHT!

De werkgroep is samengesteld na een oproep in de
laatste bondsvergadering en bestaat uit: Marianne
Croeze (pr, sponsoring), Chris Janssen (financiën),
Robert Rijnders (EMA, WMO, arbitrage), Paula Perei-
ra Gomes (secretaris), Jeroen Meijer (voorzitter),
Jaap Croeze (logistiek, planning), Paul Pilgram (lid)
en Wil Meijer (lid).

Wat hebben we tot nu gedaan?

De locatie is bepaald: Nederlands Denksport
Centrum den Hommel in Utrecht.
De datum is vastgesteld op het laatste weekend
in augustus 2010.
Er is een logo ontworpen.

Er is een domein geclaimd, wmc-holland.com -
dit wordt t.z.t. ingericht.
Er is overleg geweest met de Europese en We-
reldorganisatie Mahjong over organisatievoor-
waarden, het aantal deelnemers (we denken nu
aan 200!), deelnemersquota en arbitrage.
Er wordt een projectplan gemaakt met actiepun-
ten en deadlines.
Er wordt een plan voor sponsoring gemaakt.
Er is contact met studenten Japans en Chinees
(Universiteit Leiden) voor social support.
Er wordt nagedacht over een aanbod voor ac-
commodatie en een cultureel programma voor
de deelnemers (uitgangspunt is dat deelnemers
zelf kunnen boeken).

Ik zal jullie in het Mahjong Magazine op de hoogte
houden van alle voorbereidingen. Ondertussen kun-
nen jullie ons met tips en ideeën bereiken via de
email (wmc@mahjongbond.org).

We bedanken hierbij Jochem Kaan en Jack’lien Pil-
gram, die betrokken zijn geweest bij verschillende
ontwerpen van de logo’s en ook Jan Ketzer voor zijn
ideeën en tips!

Jeroen Meijer

Hiernaast het logo voor het
WMC van 2010. De Neder-
landse driekleur, ‘ons’ oranje,
de Rode Draak voor China en
‘East meets West’.

Onlangs heeft de mahjongclub uit Purmerend (EMCP) zich bij de bond aangesloten. Een omvangrijke groep

die nog het NTS is toegewijd (of ze ook al naar Rotterdam komen, weten we op de redactie niet), maar die

open staat voor andere varianten. Ze stellen zichzelf op de pagina hiernaast even voor.

Een andere club (in oprichting) zit in Delft - Anja Buuren probeert daar eveneens het NTS nieuw leven in te

blazen. Hopelijk een volgende keer meer over mahjongvereniging ‘de Oostpoort’.

En maar liefst twee nieuwe toernooien kunnen we volgend jaar verwachten: in november hoef je niet op je

handen te gaan zitten nu het Gouden Draak toernooi voor het laatst gespeeld wordt. De Dertien Wezen en

Daja Mahjong organiseren zondag 22 november hun eerste toernooi.

Ruim voor die tijd kun je ook in Heemstede terecht en wel op 14 februari. Bamboe 8 organiseert dan (je raadt

het al) het Valentijnstoernooi.

TAM-TAM
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Toernooi De Negen Poorten

Zaterdag 13 september 2008 werd
het 3e toernooi van Mahjongvereni-
ging De Negen Poorten gehouden in
IJsselstein.

Om maar meteen met de deur in
huis te vallen: van harte gelukge-
wenst Anton, Chris en Adrie, met
jullie mooie prestatie!

Voorop gesteld: ik heb met geen van
de winnaars aan tafel gezeten, van-
daar…

Ik ben maar nipt in de eerste helft
geëindigd, op de kop af, als 42e. Als
daar al een prijs voor was heb ik
hem gemist vanwege ons vertrek
naar huis meteen na het toernooi.

Al vroeg in de ochtend vertrokken
wij uit Oostburg (jawel!) Zo stonden
we om half acht voor één van de
zeven poorten van de Westerschel-
detunnel.

Het liep gesmeerd. Ruim op tijd re-
den we het terrein van het Calscolle-
ge op, mede dank zij de duidelijke
routebeschrijving, direct gevolgd
door de deelnemers uit Temse (B):
Zij die van ver komen… (Blijkt voor
ons de dichtstbijzijnde club te zijn
trouwens, maar dit terzijde).

Het welkom in IJselstein was harte-
lijk en natuurlijk voor ons een bijzon-
der weerzien met onze oude club,
het deed ons goed.

Ik persoonlijk had veel interesse in
het mahjong schort, helaas! mijn
spel was er niet naar.

We hadden dus ons best gedaan
om op tijd te zijn, de eerste ronde
zouden we niet graag missen. Al is

zo’n eerste ronde altijd even wen-
nen: de gebruikelijke spanning om
het toernooi, welke tafelgenoten heb
je, liggen er messen op tafel? Kijk je
elkaar veelbetekenend aan als ie-
mand een punt vergeet?  En dan,
als de eerste Oost is geweest en dat
soort dingen helder zijn, dan gaat
het SPEL beginnen. Heerlijk!

Zo, dat je ongeveer een meter van
je stoel omhoog schoot als de
gong ging, die liet aan duide-
lijkheid niets te wensen over.

In de pauzes de broodnodige
schouder bieden aan die spe-
ler die dacht dat hij  er was,
maar toch zijn winst wegge-
kaapt zag door een schone self
pick van een medespeler of
wachtend was en de genadelo-
ze gong om de oren kreeg, of

zich vergist had en maar zeven pun-
ten telde. Of juist meegenieten met
hem of haar, die aan een sterke tafel
de vier punten in de wacht wist te
slepen. Wie herkent het niet?

En natuurlijk in de pauzes Paul Pil-
gram, die leven in de brouwerij
bracht met zijn artistieke bijdrage.
De vereniging De negen poorten
mag zich gelukkig prijzen zo’n talent
in hun midden te hebben.

Het was geslaagd, het was prima
verzorgd, het is voor herhaling vat-
baar. Een compliment waard, te-
meer omdat De negen poorten een
relatief jonge vereniging is.

Chapeau!

Greet Kamper

Buitenland kort

Feldkirchen (Riichi)

Was het eerst Désirée Heemskerk
die namens ’Rotterdam, Rotterdam,
Rotterdam’ de prijzen op menig toer-
nooi wegkaapte, ook Marianne
Croeze heeft de smaak weer aardig
te pakken.

Na haar dubbel van Parijs en de titel
Nederlands Kampioen (MCR), werd
ze ook in Feldkirchen tot winnares
gekroond en was derhalve de 1e
‘Austrian Open Riichi Champion’.

Het toernooi dat meetelde voor de
nieuwe (Europese) Riichi Ranglijst
werd door Martin Scheichenbauer
als ‘intermezzo’ tussen het Hon-
gaars en het Oostenrijks MCR kam-
pioenschap georganiseerd.

Er waren 24 deelnemers, waaronder
9 (+1) Nederlanders - Paul Beneder
(A) en Richard Stöckeman (D) wer-
den resp. 2e en 3e.
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 VERSLAGEN

Ook Janco Onnink was op het EK
in Hannover - hieronder zijn verslag.

De voorbereidingen waren al ruim
een jaar geleden gestart, maar voor
de deelnemers was het dan 21 juni
eindelijk zover: het eerste Europese
Riichi toernooi. En ongetwijfeld niet
het laatste, want gezien het enthou-
siasme van de deelnemers gaat er
zeker een vervolg komen.

Een toernooi met opvallend veel
nieuwe gezichten. Op de meeste
Mahjong toernooien zie je vaak de-
zelfde kern van vaste spelers. Wat ik
bij dit toernooi heel opvallend vond
was dat er b.v. wel Oostenrijkers
waren, maar dat dit voor mij onbe-
kende spelers waren. Ook heb ik op
dit toernooi met echte Britten ge-
speeld.

De meeste spelers waren vrijdag 20
juni al in Hannover neergestreken
en ’s avonds werden er in de diverse
hotels dan ook al de Mahjongspellen
uit de koffers gehaald.

Zaterdag om 09:00 werd gestart met
de registratie, hierbij kreeg iedere
deelnemer een toernooi tas. Voor
sommige deelnemers was dit hun 3e

EK-tas. In de tas o.a. een mooi T-
shirt, de toernooiposter en het volle-
dige speelschema voor alle rondes.
Voor sommige spelers een gerust-
stelling voor andere toch een reden
om bedenkelijk naar de aan hen
gekoppelde tegenstanders te kijken.

Na de officiële opening was de tijd
om echt Mahjong te spelen aange-
broken. Dankzij de bereidheid van
Marko Loven om als invaller mee te
doen, kon met 80 deelnemers wor-
den gestart.

Voor sommige deelnemers was de
start flitsend, terwijl andere na de 1e

of  2e ronde het merendeel van het
deelnemersveld voor zich had staan.
Bij Riichi is het echter mogelijk om in
ronde een grote score te behalen en
daardoor een flinke stijging (of da-
ling) in het klassement te maken.

Na de zaterdag begon het klasse-
ment al wat vorm te krijgen, de uit-

eindelijke winnaar Thomas Kragh
had zich al op de 1e plaats genes-
teld.

De zaterdagavond stond voor een
aantal deelnemers in het teken van
het andere Oranje dat in Zwitserland
ook op een EK actief was. Uitgedost
in de bekende Oranje outfit werd in
diverse locaties met spanning de
wedstrijd tegen Rusland gevolgd.
Helaas voor de Nederlanders eindig-
de deze niet in de gehoopte over-
winning en kon iedereen zich weer
volledig op het Mahjong concentre-
ren.

Ook voor de niet voetbalfans was er
door de Duitse vrijwilligers een pri-
ma mogelijkheid om te eten gere-
geld, waarna een bezoek werd ge-
bracht aan een jazzfestijn. (Door
mijn belangstelling voor het voetbal
heb ik dit niet kunnen bijwonen.)

De zondag moest uiteindelijk voor
alle deelnemers de beste dag wor-
den. Voor de spelers bovenin de
opdracht om zich daar te handhaven
en voor anderen de mogelijkheid om
de zaterdag te doen vergeten. Na
wederom 4 spannende ronden was
het toernooi gespeeld en kon men
zich gaan opmaken voor de prijsuit-
reiking.

Thomas Kragh’s op zaterdag opge-
bouwde voorsprong kwam zondag
niet meer in gevaar en met een zeer
hoge score kon hij de 1e prijs in ont-
vangst nemen.

Beste Nederlandse speler was Chris
Scheffler met een 8e plaats. Chris
was tevens de beste Mahjong time
speler en mocht hiervoor de MJ-time
beker in ontvangst nemen, geen
enkele reden tot klagen dus.

Naast de hoofd- en ereprijzen was
er voor alle deelnemers een certifi-
caat en voor de beste 25 spelers
een Mahjonghanger voor aan de
mobiele telefoon.

Na de prijsuitreiking was het tijd om
alle vrijwilligers te bedanken. De
deelnemers genieten altijd van het
spelen van Mahjong, maar realise-

ren zich niet altijd wat er allemaal
voor komt kijken om zo’n toernooi
mogelijk te maken. De plaatselijke
club uit Hannover speelde daarbij
een belangrijke rol.

Martin en Sjef hebben er ongelofelijk
veel tijd en energie in gestoken om
dit EK mogelijk te maken. Beter nog:
er een succes van te maken. Martin,
Sjef en alle vrijwilligers bedankt voor
jullie inzet! Het waren twee onverge-
telijke dagen…

Prestatie statistiek

Op basis van de resultaten van de
individuele deelnemers heb ik geke-
ken hoe de prestaties per land zich
verhouden. Door de plaatsing van
alle deelnemers van een land op te
tellen en te delen door het aantal
deelnemers van dat land ontstaat er
een gemiddelde plaatsing per land.
In de onderstaande tabel zie je de
resultaten.

Aangezien het aantal deelnemers
per land verschilt kan het beeld iets
worden vertekend, maar op hoofdlij-
nen geeft het een goed beeld van de
sterkte van de landen.

Land Aantal Gem.

China 2 11,00

USA 3 17,33

Denemarken 13 30,08

Japan 7 30,86

Portugal 1 31,00

Rusland 2 37,00

Engeland 3 38,67

Nederland 23 40,65

Duitsland 11 49,82

Finland 8 50,00

Oostenrijk 5 64,80

Frankrijk 2 65,50
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The game for a lifetime!

Mahjong is a game of a lifetime, maar ook vooral a ga-
me for a lifetime. Daarom zie je dat bij EMCP (Eerste
Mahjong Club Purmerend) oud en jong hand in hand
staan. EMCP is een club die haar leden wil meegeven
dat Mahjong een spel is voor iedereen en dat het een
spel is dat je het hele leven lang blijft spelen. Geen be-
vlieging of hype, maar een spel “that will last through
your lifetime”.

Met veel enthousiasme hebben Klaas Schaatsbergen
(voorzitter) en Paul de Vries (penningmeester) in 2006
Eerste Mahjong Club Purmerend (EMCP) opgericht.
Medeoprichtster Wallie van Tilburg heeft de secretaris-
functie met ingang van het tweede seizoen overgedra-
gen aan Gerno van Eijkel. Onze club telt nu 34 leden
en is groeiende!

Bij EMCP spelen we gedurende het seizoen
(september t/m mei) voor de rode, groene en witte
draak trofee. De rode draak trofee vertegenwoordigt de
beste totaalscore van het seizoen, de groene draak
trofee staat voor de hoogste score op één avond en de
witte draak trofee zal dit jaar staan voor de persoon die,
over het seizoen gezien, de meeste keren Mahjong
heeft mogen roepen!

Onlangs hebben wij ons aangesloten bij de Nederland-
se Mahjong Bond en daar zijn wij trots op. De EMCP
speelt volgens de Nederlandse Toernooi Spelregels,
aangevuld met het gebruik van bloemen en seizoenen.
Het bijzondere van de NTS regels is dat, in tegenstel-
ling tot de andere 3 Mahjong varianten, naast de speler
die Mahjong haalt de overige spelers ook punten toege-
kend krijgen.

Verder zijn er plannen workshops te organiseren om
iedereen de mogelijkheid te bieden om ook de overige
Mahjong varianten te leren kennen.

Elke vrijdagavond komen de leden bij elkaar voor een
gezellig potje Mahjong. Het maakt bij ons niet uit als
men bij de vereniging komt en het spel eigenlijk nog
niet kent of juist zeer ervaren is. Wij nodigen dan ook
graag alle geïnteresseerden uit om een keer langs te
komen op één van onze clubavonden!

Inmiddels is onze website (en binnenkort ook onze Hy-
ves pagina) in de lucht: www.EMCPurmerend.nl
Jij neemt toch ook een kijkje?!

Waar?

Elke vrijdagavond om 19:45 op de volgende locatie:
Wijkcentrum De Inval (zaaltje Hobby II)
Karekietpark 6, Purmerend

Wanneer?

De eerste speelavond is vrijdag 5 september 2008 en
het seizoen duurt t/m vrijdag 29 mei 2009. Op een aan-
tal dagen wordt er geen Mahjong gespeeld omdat het
wijkcentrum gesloten is (kijk op de website voor de pre-
cieze data)

Lidmaatschap

U kunt ook lid worden van de EMCP. De contributie
voor het seizoen 2008-2009 is vastgesteld op € 25 per
lid.

Voor meer informatie is de EMCP bereikbaar op het
emailadres: EMCPurmerend@gmail.com.
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Blikvanger was het 1e Europese Kampioenschap Riichi in Hannover - in het verlengde daar-

van Nederlands succes in Oostenrijk. Verder stond alleen IJsselstein de afgelopen maanden

op de nationale kalender en werd online het 1e Dutch Open MCR afgewerkt.

Het door ‘Riichi Mahjong Nederland’

in samenwerking met de Duitse

mahjongliga - meer in het bijzonder

de plaatselijke club uit Hannover -

georganiseerde European Riichi

Mahjong Championship, is een groot

succes geworden.

Er waren liefst 80 deelnemers uit 12

landen - 9 Europese (Frankrijk, Denemarken, Enge-

land, Portugal, Finland, Frankrijk, Rusland, Oostenrijk

en Nederland) en 3 van daarbuiten: China, Japan en de

Verenigde Staten.

Bij aanvang van het EK

werd Frans Roquas her-

dacht, die kort daarvoor

was overleden en die als

‘riichi promotor’ een wens

zou hebben zien uitko-

men.

Helaas mocht hij het niet

meemaken, maar hij zou

zeker tevreden zijn ge-

weest. Na de inleidende

spreekbeurten, was het

aan de spelers - in totaal

werden er maar liefst 8 sessies (van 1 1/2 uur) afge-

werkt, 4 op beide dagen.

Na de 1e sessie stond een Deen (Kim Iversen) boven-

aan, met ruim 23.000 punten voorsprong. In het Riichi

worden de punten echter met duizenden bij- en afge-

schreven, dus dat lijkt meer dan het werkelijk is. Na de

2e ronde stond dan ook een ander bovenaan: wederom

een Deen, maar die stond de leiding niet meer af. Tho-

mas Kragh had na de 1e dag zoveel punten voor-

sprong, dat hij de 2e dag haast alleen nog maar hoefde

te consolideren.

En daarin slaagde hij glansrijk - hij scoorde weliswaar

twee minrondes op zondag, maar de concurrentie won

ook niet alles, of stond op zo’n achterstand dat die niet

meer te overbruggen was. Zo viel Shigekazu Moryiama

(Japan) in de laatste twee rondes van plaats 2 naar 23

en volgde Benjamin Boas (VS) de omgekeerde weg,

van 14 naar 2. De 3e plaats was voor Ping Song

(China).

De prestatie van Ben was trouwens

best opmerkelijk - vorig jaar eindigde

hij tijdens het 2e OEMC als 3e. De

amicale Amerikaan heeft als

‘Mahjong Researcher’ een ‘Fulbright

Fellowship’ aan de universiteit van

Kyoto in Japan en hij speelt (dus)

zowel Riichi als MCR.

Net zo opmerkelijk dat wederom een Deen zich tot Eu-

ropees kampioen mocht laten kronen - Thomas was bij

vlagen net zo onnavolgbaar als Martin Wedel Jacobsen

vorig jaar tijdens het

OEMC. Overigens werd

Martin ditmaal ‘slechts’

57e.

Chris Scheffler was de

beste Nederlander op

plaats 8 - hij kreeg tevens

de trofee van Mahjong

Time, aangezien hij de

hoogst geklasseerde spe-

ler in dat klassement

was.

Ook Janco Onnink en

Gerda van Oorschot ein-

digden nog in de top 10 en bij de beste 25 zaten 9 Ne-

derlanders, hetgeen toch tot tevredenheid mag stem-

men.

En zo werd wat eerst als een ‘bescheiden, low profile’

toernooi was bedacht, uiteindelijk één van de belang-

rijkste mahjongevents van 2008. Een uitermate ge-

slaagd toernooi ook, waarbij nieuwe vriendschappen

werden gesloten en in een ’relaxte’, vriendschappelijke

sfeer werd gespeeld. Derhalve een pluim voor de orga-

nisatie, de Nederlanders (i.c. Sjef Strik en Martin Rep)

maar zeker ook de Duitsers.

Het Riichi heeft zichzelf dus zeker op de kaart gezet,

hoewel het in met name Denemarken en Nederland al

een vaste schare aanhangers had. Het is een attractie-

ve variant, met geheel eigen charmes - of en wanneer

er een volgend EK Riichi komt, is nog onduidelijk, maar

getuige het 1e Oostenrijkse Riichi Mahjong Kampioen-

schap (waarover elders meer), zit dat er wel in.

EK Riichi

Hannover - 21 & 22 juni

Ping Song, Benjamin Boas en Thomas Kragh
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Een ervaring rijker.

Het EK Riichi van Cor (en Ans) Hoogland

Ans en ondergetekende vertrokken vrijdag 20 juni,

na eerst de hond te hebben ondergebracht, naar

Hannover.

In deze Duitse stad werd namelijk het Eerste Euro-

pese Riichi kampioenschap gehouden. Een toernooi

met een groot aantal buitenlanders waaronder Rus-

sen, Finnen, Amerikanen, Japanners en nog vele

andere nationaliteiten. De Nederlandse afvaardiging

bestond uit 24 personen, de grootste groep.

De dag begon met een korte ‘in memoriam’ naar

aanleiding van het overlijden van Frans Roquas.

Daarna enkele notabelen aan het woord en toen: de

gong!

Zonder op de individuele spelrondes in te gaan was

de eerste dag gewoon lekker Riichi spelen en kijken

hoe het allemaal gaat. Ik was best wel nerveus,

vooral om maar geen Chombo te maken of niet te

vroeg Riichi te roepen - blijven concentreren Cor!

Twee rondes in de ochtend, een goed verzorgde

lunch  en daarna wederom twee rondes spelen in de

middag. Ans had na de 1e dag een hele goede klas-

sering, maar ikzelf stond al in de min en dat zou zo

het gehele toernooi zo blijven.

Na afloop van dag 1 gingen wij de stad in om wat te

eten en we zagen Nederland tegen Rusland voet-

ballen en wij weten hoe dat afliep...

De tweede dag ging eigenlijk net als de eerste - ik

probeerde uit alle macht mijn achterstand te verklei-

nen maar dat lukte niet, Ans zakte in de middag he-

laas vele plaatsen naar beneden op de lijst. De eer-

ste prijs ging naar een Deen en de beste Nederlan-

der was Chris Scheffler.

Oorspronkelijk zouden wij pas maandagochtend uit

Hannover vertrekken maar we besloten toch dezelf-

de avond nog te vertrekken. Nou dat hebben wij

geweten!!! Een noodweer onderweg met zware re-

gen en hagelbuien. Na een noodgedwongen inge-

laste pauze, laat in de avond waren weer thuis.

Met een zeer tevreden gevoel terugkijkend op een

toernooi dat goed georganiseerd was. Ik eindig

waarmee ik begon: een ervaring rijker - en wat voor

een!

Cor Hoogland

Uitslag EK Riichi 2008

De complete top 25 en alle Nederlanders


