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COLOFONUITSMIJTER

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

Het spel met de vijf ballen

Niet de titel van een nieuwe serie op TV, maar een heuse

‘hersenkraker’, die je dwingt om buiten de gangbare kaders te denken.

Of om te concluderen dat mahjong een idioot spel is...

Tijdens de scheidsrechtersclinic in Baden - waar van bondszijde alleen

de secretaris en de voorzitter aanwezig waren en die daar gelijk offici-

eel gecertificeerd EMA scheidsrechter werden - werd door één van de

aanwezige Chinese scheidsrechters de volgende hand voorgelegd:

Met de vraag hoeveel punten deze oplevert indien Kringen 7 wordt weggelegd.

Je hebt dan dus:

Concealed, All Simples, Tile Hog, Mixed Double Chow, Closed Wait oftewel

precies 8! Toch? Jammer, maar helaas - het punt voor ‘Closed Wait’ mag je

niet tellen, want je kunt immers ook met Kringen 6 uit. Wat zegt u? met Krin-

gen 6 ook uit???

Jawel:

Maar scheids, dat kun je toch niet menen? Waar haal ik die 5e Kringen 6 van-

daan dan? Ja mevrouw/mijnheer, dat is niet mijn probleem, feit is dat het theo-

retisch mogelijk is. Indien er reeds 3 Kringen 6 op tafel liggen, ziet u toch ook

dat het een tweezijdige kans is: Kringen 6 en Kringen 7. Maar die Kringen 6

krijgt u dat geval ook niet meer…

Omdat ze met een dode hand en bijbehorende straf worden opgezadeld, zul-

len de meesten niet blij zijn en het moeilijk vinden dit te accepteren. Anderen

halen de schouders, want de theorie klopt, hoewel het fysiek niet mogelijk is

om met 5 Kringen 6 in je hand uit te gaan.

Het is in elk geval weer zo’n verassend voorbeeld waarvan het niet gek is dat

men er moeite mee heeft. Maar zelfs ‘eenvoudiger’ regels als het ‘non-

separation principle’  en ‘exclusionary rule’ leiden nog wel eens tot (dure) ver-

gissingen. En die komen veel vaker voor dan bovenstaande hand...
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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

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 ge-

speeld. Het toernooi is een MERS-1 toernooi en tevens het laatste kwalificatietoernooi voor deelname aan het

Wereld Kampioenschap Mahjong 2010. Het toernooi is alleen open voor leden van de mahjongbond.

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 inclusief lunchbuffet en dient te worden overgemaakt op rekeningnummer

1199.43.360 t.n.v. G.E.B. van Oorschot, onder vermelding van je naam en toernooi 2009.

Inschrijven kan via de website www.daja13wezentoernooi.nl tot uiterlijk 1 november 2009.

Er kunnen maximaal 100 deelnemers meedoen.

www.joygiftshop.nl
www.daja13wezentoernooi.nl
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KALENDER

31 oktober

Almere, Pe-Ling NK NTS

Internet: toernooi.dedriewijzen.com

E-mail: peling@dedriewijzen.com

22 november

Berlicum, DAJA & Dertien Wezen Toernooi

(MERS-1 en laatste WK kwalificatietoernooi)

Internet: daja13wezentoernooi.nl

E-mail: info@dajamahjong.nl

gerda@dedertienwezen.nl

19 december

Utrecht, Bondstoernooi

Proef alvast de sfeer van het WMC 2010—het bonds-

toernooi wordt gehouden in NDC Den Hommel, de lo-

catie van het wereldkampioenschap 2010.

Internet: mahjongbond.org

10 januari 2010

Amsterdam, Kongrovers Toernooi

Zowel datum als locatie nog onder voorbehoud; indien

het toernooi verhuisd naar Amstelveen, wordt het za-

terdag 9 januari gehouden.

Internet: kongrovers.nl

E-mail: gert@kongrovers.nl

24 januari 2010

Toldijk, Roode Vijven Toernooi

Een nieuw riichi toernooi op de kalender

Internet: roodevijven.nl

E-mail: c.hoogland6@chello.nl

13 februari

Heemstede, Valentijn Toernooi (MERS-1)

Internet: bamboeacht.nl

E-mail: wilmeijer@bamboeacht.nl

27 februari

Nijmegen, Kersenbloesem Toernooi (MERS-1)

Internet: riichi.nl

Kijk voor de complete kalender van toernooien onder

auspiciën van de bond op: mahjongbond.org/kalender.

De internationale kalender (MERS) toernooien) vind je

op de EMA site mahjong-europe.org/calendar.

Op mahjongnews.com vind je ook de overige (inter)

nationale toernooien.

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

Ook dit jaar heeft Jan Ketzer zich weer ingespannen

voor een postzegelactie. De postzegels kun je - als

velletje van 10 stuks - via je club of rechtstreeks bij

Jan’s Rode Draak bestellen. Van ieder verkocht velletje

komt 2,25 t.g.v. de organisatie van het WK.

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.

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

Het bekende deuntje “’t is weer voorbij die mooie zomer…” schalt alweer met enige regelmaat uit de luidspre-
kers, ook al omdat met een variant daarop een commercial is gemaakt en over niet al te lange tijd zullen de
Kerstliedjes de boventoon voeren. Kruidnoten zijn er al te koop in elk geval…

Ook te koop inmiddels: de Mahjong Verjaardagskalender. Los misschien van in ‘mahjongmaffe’ landen in het
(Verre) Oosten niet eerder vertoond en een prachtig ding ook nog eens. Hoewel, het zou mij niet verbazen als
Ada Ketzer al eens een dergelijke kalender met het thema mahjong gemaakt heeft. Het staat niet in haar
‘Andere kant van’ maar onwaarschijnlijk is het niet.

Het was natuurlijk wel een mooie zomer, maar niet verbaasd ben ik over de resultaten van het OEMC, waar de
Nederlanders—ondanks een ‘revanche’ van Désirée voor haar desastreuze OEMC in Kopenhagen—het we-
derom niet ver geschopt hebben. Penningmeester Janco Onnink heeft uitgerekend dat onze landgenoten het
zelfs slechter deden dan in datzelfde Kopenhagen. Een paar hielden het lang vol, maar werden in de slopende
hitte van Baden uiteindelijk toch te licht bevonden. De winst ging naar een Japanner, voormalig winnares in
Nijmegen Bo Lang uit Zwitserland werd 2e en gekroond to Europees Kampioen.

Kunnen we het tij keren? Dat er tijdens het WMC (of OEMC in 2011) eens wat Nederlanders gaan meestrijden
om de prijzen? Naar voorbeeld van de Denen, worden er momenteel ‘trainingssessies’ afgewerkt, waarin spe-
lers elkaar coachen—voorlopig zijn alleen de gegadigden voor dat WMC erbij betrokken, maar de bond wil het
graag uitbreiden. In de komende magazines (en in de tussentijd natuurlijk op de website) zullen we van de be-
vindingen verslag doen.

Een ander punt op de agenda is het beleid van de bond voor de komende jaren. In het licht van successen als
het toernooi in Uden, willen we heel graag het aantal ‘vriendschappelijke’ toernooien gaan uitbreiden. Een for-
mule waarin er gelijktijdig in twee ‘categorieën kan worden gespeeld, een ‘landelijke clubcompetitie’ en andere
ideeën om meer spelers zo ver te krijgen dat ze toernooien willen spelen. Gezien de vele positieve reacties
naar aanleiding van het “Culinair Mahjongtoernooi” denk ik dat er duidelijk behoefte is aan toernooien die niet
noodzakelijkerwijs meteen kwalificatietoernooi zijn, of zelfs maar voor de nationale ranglijst meetellen. De idee-
ën zijn overigens niet nieuw, maar we gaan er nu werk van maken.

Dat wil zeggen: als de middelen daarvoor beschikbaar komen. Net als voor de ‘trainingssessies’ en bijvoor-
beeld het vertegenwoordigen van de bond op beurzen of festivals, is vrijwel alles afhankelijk van de vrijwillige
individuele inzet en bereidheid van de clubs om e.e.a. te organiseren. Waarbij de betrokkenen dan vaak de
kosten voor hun rekening (moeten) nemen. Net als de bestuurders en werkgroep WMC leden, die voor eigen
rekening kilometers maken, kopieer– en drukwerk verzorgen, kostbare eigen tijd investeren, et cetera. Veel van
die kosten worden niet eens inzichtelijk gemaakt, voornamelijk omdat ze toch niet vergoed kunnen worden.

Zo lijkt het wel of de bond een gezonde financiële status heeft, maar dat rooskleurige beeld is dus nogal verte-
kend. De bond wil wel, maar willen we meer bereiken, is de conclusie heel simpel: er is geld nodig om dat te
realiseren. Subsidies, sponsoren of andere bronnen zijn daarbij een (welkom) middel, maar ook van de leden
mag er verwacht worden dat ze—zeker als ze de initiatieven steunen en van de geboden faciliteiten gebruik
maken—van harte bereid zijn om daaraan een financieel steentje bij te dragen.

Het bestuur gaat met de clubvoorzitters en –vertegenwoordigers overleggen over deze (en andere) zaken en
daarover de volgende keer meer.

Robert Rijnders
Voorzitter

Ter gelegenheid van het WMC is een verjaardagskalender gemaakt.

Deze is via het bondssecretariaat en tijdens toernooien te koop voor

maar 14,95. Ook van de verkoop van de kalender gaat 1 euro per ver-

kocht exemplaar naar het Colombinehuis (zie pagina 7).

Leuk om te hebben, leuk om te geven en niet alleen voor mahjong lief-

hebbers!

mailto:peling@dedriewijzen.com
mailto:info@dajamahjong.nl
mailto:gerda@dedertienwezen.nl
mailto:gert@kongrovers.nl
mailto:hoogland6@chello.nl
mailto:wilmeijer@bamboeacht.nl


Mahjong Magazine 4 3 / 2009

OEMC 2009

In Baden werd van 1 tot 5 juli het 3e Europees Kampioenschap (OEMC) gespeeld. Geen Nederlanders in de

hoofdrol, althans niet op het toernooi. Succes was er wel op de draf– en renbaan en voor een enkele gelukkige

ook in het casino.

Ondanks de twijfels vooraf,

waren alle deelnemers het er

achteraf wel over eens: een

bijna vlekkeloos verlopen

OEMC. Mahjongclub Baden

had de zaakjes uiteindelijk

prima voor elkaar. Dat Martin Hoffmann in het dagelijks

leven ’hotelmanager’ is zal zeker meegeholpen heb-

ben, de crisis in de (financiële) wereld maakte het niet

makkelijker, maar de uitvoering liet niks te wensen

over.

Eigenlijk ontbrak het de deelnemers alleen aan afkoe-

ling en dan wel letterlijk - het was broeierig heet in de

tennishal waar werd gespeeld en de ventilatoren of (2)

draagbare airco’s veranderden daar niks aan. Daar

stond gelukkig tegenover dat er ruim voldoende - ge-

koeld - water voorradig was en zelfs ’verfrissende’ yog-

hurt en ’molke’ drankjes waren vrij verkrijgbaar.

Qua catering ontbrak het in elk geval aan niks - er

werd zelfs gesproken van enige overdaad, want er was

2x per dag een warm buffet beschikbaar... Daarnaast

was er in de pauzes altijd wel een calorierijke versna-

pering te vinden en was het rondom de hal aange-

naam, want die stond in een park / rosarium.

Figuurlijk raakten de gemoederen nauwelijks overver-

hit. Er was slechts één vervelend incident met een

overstuur geraakte Italiaanse, nota bene met Chris

Scheffler en Jaap Croeze aan tafel, toch geen notoire

ruziezoekers. Wel had dit tot gevolg dat Jaap duidelijk

van slag was en zijn goede positie verloren zag gaan -

Chris nam (net als Conny in een eerdere sessie) voor

die ronde de prijs voor de rondewinnaar, de hoogste

persoonlijke score in enige ronde in ontvangst, maar

was ook duidelijk aangeslagen. Bovendien had hij net

de dag daarvoor te horen gekregen dat zijn moeder

overleden was…

Verder waren er eigenlijk geen incidenten - natuurlijk

werden de scheidsrechters met enige regelmaat ge-

roepen, maar van taferelen als in Kopenhagen of later

op sommige nationale kampioenschappen, was geen

sprake. Bovendien waren de richtlijnen met betrekking

tot ’het scheidsrechteren’ - mede op initiatief en aan-

dringen van bondsvoorzitter Robert Rijnders, één van

de scheidsrechters - behoorlijk aangepast. Zij bemoei-

den zich dan ook niet met het spel, tenzij geroepen en

dat kwam de rust ten goede.

Voor de laatste ronde werd het Zwitserse systeem ge-

hanteerd, d.w.z. de nummers 1 - 4 (van dat moment)

aan tafel 1, nummers 5 - 8 aan tafel 2 enzovoort. Voor

aanvang van de laatste ronde stond Bo Lang op plaats

1 met 27 punten, Jianming Fan op 2 met 25, Koji Idota

op 3 met 24 punten, evenals nummer 4 Otto Myslevic.

Gezien de verdeling van de punten (4, 2, 1, 0) had Bo

aan 2 punten genoeg en moesten de anderen winnen.

Maar ook op tafel 2 lagen er nog op de loer (allen met

24 punten) en het was dus duidelijk dat er zeker één

en waarschijnlijk twee aan de eerste tafel met lege

handen zou(den) achterblijven.

Aan de ’toptafel’ werd de regie duidelijk gevoerd door

de Chinese en de Japanner - Bo en Otto kwamen er

niet echt aan te pas, hoewel ze zeker niet slechter

speelden. Bo liet haar laatste kans liggen toen zij zich-

zelf op het voorlaatste spel een dode hand bezorgde

door de verkeerde steen van de muur te pakken (en in

haar spel te plaatsen).

Koji achterhaalde Jianming op de valreep en ging met

64 om 58 (!) punten met de tafelwinst en de toernooi-

zege aan de haal. Voor Bo - die ook met 28 punten

eindigde, maar 60 ’minipoints’ te kort kwam - resteerde

tenminste nog de prachtige 2e plaats en titel

’European Champion’; zowel Jianming (5e) als Otto

(10e) bleven met de troostprijzen zitten en werden

door o.a. Luca Gavelli (3e) achterhaald.
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Waarom speel ik zo graag Riichi.

Ja, het kon ook haast niet anders of er moest wel eens een stukje over Riichi komen van Cor Hoogland. Schrijver

dezes is eigenlijk helemaal gek van Riichi en kan het dan ook niet laten om er wat over te schrijven. Zit regelma-

tig met diverse mensen aan de Riichi-tafel. En wat valt mij nou op!!... tijdens het spel met steentje pakken, steen-

tje wegleggen, niks aan de hand.

Dan zegt één der spelers ‘Riichi’ en ja hoor… dan komt de tafel tot leven. Mensen beginnen te schuiven op de

stoel, worden ineens alert, gedrag wordt ineens anders en ik vind dat gewoon leuk om te zien. Ikzelf betrap mij

ook op zo’n reactie en ga er dan eens even goed voor zitten. Loop nog even langs mijn stenen om ook Riichi te

mogen roepen of extra controle of ik toch niet Furiten ben. Het kunnen declareren van Riichi zie ik als de slag-

room op de taart, maakt het geheel ineens veel spannender.

Daarom speel ik zo graag Riichi. Heb ik dan een hand met niet al teveel Yaku dan plotseling heb ik door de Ura

Dora meer 2 of 3 Yaku extra. Kijk, dat maakt het Riichi nou zo compleet en spannend. Of ik dan die ronde win of

verlies dat maakt mij niks uit, het gaat om de reacties en spelmomenten die Riichi zo aantrekkelijk maakt, juist…

Dáárom speel ik zo graag Riichi!

Cor Hoogland
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DISCARD QUIZ!

De antwoorden op de Discard Quiz vragen van pagina 16.
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De prijsuitreiking en slotceremonie duurde net zo lang

als de openingceremonie, maar men hoefde dit keer

niet in de brandende zon te zitten. Tijdens de ope-

ningsceremonie werd er wel erg veel aan folklore ge-

daan en hoewel leuk, was het geheel toch ietwat lang-

dradig. De prijsuitreiking was ook echt voornamelijk dat

- er werden tientallen prijzen en certificaten uitgereikt

en dat koste nogal wat tijd. De paar speeches aan het

eind, dankwoorden en aankondigingen van / uitnodi-

gingen voor volgende EK’s, werden gelukkig kort ge-

houden.

Zelfs de nieuwe EMA president vond het na 3 lood-

zware dagen welletjes en beperkte zich tot een korte

dankbetuiging aan het adres van Tina Christensen, die

voornamelijk complimenten uitdeelde, maar zelf niet

erg werd bedankt voor haar inspanningen de afgelo-

pen jaren.

Geen heldendaden van de Nederlanders op het toer-

nooiveld, maar ze dienden ook niet als kanonnenvoer.

Désirée Heemskerk was gebrand op revanche voor

Kopenhagen, maar feitelijk had ze dat in Chengdu al

gedaan. Ze werd wel keurig 17e en beste Nederland-

se, best een goede prestatie natuurlijk. Sjef Strik was

blij dat hij eindelijk mee kon spelen, maar kwam er niet

aan te pas en werd 120e. John Kuijpers speelde ook

voor het eerst mee—hij speelt überhaupt nog niet zo

lang mahjong—en werd keurig 24e.

Er waren 152 deelnemers; één deelnemer werd gedis-

kwalificeerd en als laatste geplaatst (0/0).

Pos Firstname Lastname Cnty TP MP

1 Koji Idota JPN 28 995

2 Bo Lang SUI 28 936

3 Luca Gavelli ITA 28 620

4 Sune Gjeding Thomsen DEN 28 539

5 Jianming Fan CHN 27 1116

6 Henrik Leth DEN 26 698

7 Jianguo Liang CHN 25 1080

8 Angela Nyulasine Lakos HUN 25 512

9 Shigeru Aono JPN 24 1021

10 Otto Myslivec AUT 24 694

17 Desiree Heemskerk NED 22 537

24 John Kuijpers NED 21 352

28 Jaap Croeze NED 21 35

30 Ingrid Broeder Clasquin NED 20 359

32 Eveline Broers NED 19,5 585

43 Gertjan Davies NED 18,5 392

68 Wim Rijnders NED 16 60

70 Adrie Van Geffen NED 16 27

78 Chris Scheffler NED 15 217

95 Janco Onnink NED 14 -70

98 Anton Kösters NED 14 -266

102 Yvonne Van der Heide NED 13,5 -1

109 Marianne Croeze NED 13 -258

115 Ma Prem Sohana NED 12 -89

120 Sjef Strik NED 12 -261

121 Gert Van der Vegt NED 11,5 -409

132 Gerda Van Oorschot NED 10 -338

138 Zeger De Jong NED 9 -612

140 Conny Scheffler NED 8 -103

149 Ton Rijnders NED 5 -650

116 Paula Pereira Gomes POR 12 -164

In de marge

Tijdens het OEMC werd in Baden tevens de General Assembly gehouden. Deze ’ALV’ van de EMA, moest een

paar knopen doorhakken en onder meer de locaties voor de volgende EK’s toewijzen (Riichi en MCR).

Voorzitter Uwe Martens was niet herkiesbaar en er moest een nieuwe voorzitter worden gekozen. Bondsvoorzit-

ter Robert Rijnders had zijn bedenkingen, maar wil toch proberen van binnenuit iets te bewerkstelligen, stelde

zich kandidaat en werd dan ook prompt tot nieuwe voorzitter gekozen. Tina Christensen werd herkozen als Vice

President en András Boda (Hongarije) werd als 2e VP gekozen. Voor het Presidium werden verder nog Martin

Mauthner en Sébastien Berret gekozen; deze vijf vormen nu een soort dagelijks bestuur.

Verder werden de nieuwe landen van de EMA nu officieel binnengehaald; België, Rusland, Finland, Zweden, Slo-

wakije, Portugal en Spanje zijn sinds het OEMC volwaardig EMA lid. Ook werd besloten dat de landen voortaan

3 MERS toernooien per (regel)categorie mogen organiseren, één MERS 2 (nationaal kampioenschap) en twee

MERS 1 toernooien.

De organisatie van het volgende OEMC werd toegewezen aan enig kandidaat Italië (Mestre, juli 2011) en het 2e

EK Riichi wordt - net als het 1e - in Hannover gehouden in juli 2010, krap anderhalve maand voor het WMC.
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DE ANDERE KANT VAN...

Chris Janssen, lief dat je aan mij

gedacht hebt. Wat jij schreef in

het MAHJONG MAGAZINE

vond ik erg leuk en ik heb daardoor op de webstie van

Herman van Veen bekeken. Goh, wat heeft die man

een bezigheden. Die heeft vast geen tijd om mahjong

te spelen.

Meer dan 50 jaar geleden stond ik ook voor de keuze

na de ULO: het was of kapster of kleuterleidster. Ik

koos voor de opleiding voor kleuterleidster. Gelukkig

maar, want anders had ik Jan nooit ontmoet op het

feest van Openbaar Onderwijs in Wormer, het dorp

waar Jan woonde en ik kleuterjuf was. Jan was onder-

wijzer in Zaandam, waar mijn ouders een sigarenwin-

kel hadden aan de Westzijde. In de ”verkeringstijd”

waren we al creatief. Een uitnodiging van mijn neef

voor zijn bruilof leidde tot een optreden voor de gas-

ten als  exotisch danspaar met enige ‘Surinaamse”

dansen en een vertelling onder de naam de DAJA’s ,

een naam die later terugkwam in het kleine interne-

twinkeltje ‘DAJAmahjong’ . Van het een kwam het

ander. We werden als DAJA’s uitgenodigd door het

gewest ZAANSTREEK van de Oprechte Amateur van

de AVRO en kregen na ons optreden de eerste prijs

uitgereikt. Ook traden wij op in een circustent in IJmui-

den en voor het Wereldcongres van de Esperantis-

ten . Jan vertelde zijn verhaal als enige ‘artist’ in het

Esperanto, wat een daverend applaus opleverde.

Als kleuterjuf heb ik een aantal jaar op scholen ge-

werkt in Wormer, later in Appelscha en Assen. Ook

ben ik in Assen leidster op een

peuterdagverblijf en een crèche

geweest. Toen onze kinderen op

de lagere school waren was ik

handenarbeidmoeder. Veel ge-

knutseld met de kinderen in de

klas op vrijdagmiddag. In Henge-

lo heeft de klas marionetten ge-

maakt, waarbij de jongens ook

hun kleertjes moesten maken. Zij

hebben er voor de school en ou-

ders een uitvoering gegeven en

er is een film van gemaakt.

Dat laatste hielp Jan, omdat dat zijn professie was

geworden bij het SLO, het Instituut voor Leerplanont-

wikkeling. Dit was de reden dat wij van Assen naar

Hengelo verhuisden, waar we nu al weer 23 jaar wo-

nen.

Het knutselen zit kennelijk in mijn bloed, want altijd

ben ik ben mijn handen bezig. In Appelscha had ik

met een vriendin een pottenbakkerij. Wij maakten met

rolletjestechniek  vaasjes, lampen, asbakjes, etc. In

Assen heb ik veel wandkleden gemaakt en tijdens

vakanties loop ik altijd met een plastic zak om op het

strand schelpen, mooie stenen en fraai gevormde

hout stukjes te verzamelen, die later op de camping in

een wandkleed van touw geknoopt worden. De voor-

tent is vaak versierd met windgongen van schelpen en

bamboe. Af en toe een ‘boze’ buurman, waardoor wij

’s nachts de windgongen naar beneden halen. Het

restant van het materiaal gaat in de disselbak, waar-

door Jan af en toe zucht:” Moet dat ook nog mee??…”

Maar ja ik wil graag met die spulletjes samen iets met

mijn kleindochter Kato maken. Wij hebben onlangs

samen een prachtige schelpenwindgong gemaakt

voor haar andere oma in Heerlen. Kato was hier na

onze vakantie een week, die omvloog. Wij hebben

haar op het pad van de mahjong geholpen. Eerst  een

echt pad gemaakt van krijt op onze oprit, daarna de

verschillende benamingen en tenslotte het spelen met

chows, pungen, kongs en natuurlijk mahjong. Kato

wist ons op de laatste dag echt te verslaan. Dit wordt

wel wat in de toekomst.

Wat mijzelf betreft. Ik speel het

liefste in een klein clubje, zoals in

Twente bij De Rode Draak het

geval is. De grote toernooien zijn

mij eigenlijk te druk en ook te fa-

natiek door de verschillende kwa-

lificaties en belangen, waaraan ik

niet deelneem.

Zo dit was mijn andere kant - ik

nodig Dicky Rep uit in het vol-

gend Mahjong Magazine haar

andere kant te laten zien.

Tijdens de ALV van afgelopen januari werd ook gesproken over het magazine en dan met

name hoe ‘we’ dat gevuld 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 ver-

schenen. 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: Ada Ketzer.

Reageren? Je eigen verhaal in het magazine? E-mail de redactie (redactie@mahjongbond.org).
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Europese MCR Ranking

Grootse verrassing vanuit Nederlands perspectief is

de klassering van Eveline Broers. Zij is de eerste

landgenoot in de top 10 en staat inmiddels 6e. Daar

staat tegenover dat een aantal spelers hun goede

klassering verloren zagen gaan in Baden.

Zo is Sjef Strik zelfs niet meer in de top 100 te vinden.

Lange tijd streed hij om de eer van best geklasseerde

Nederlander, maar zijn allereerste deelname op een

OEMC  was weliswaar een ‘prachtige ervaring’ maar

zijn 120e plaats deed zijn ranking geen goed.

Ook bondssecretaris Paula Pereira Gomes, die ten-

minste nog (net als ‘Dees’) de ‘Best Player Award’

voor haar land kreeg, viel door haar 116e plaats in

Baden uit de top 100.

Europese Riichi Ranking

Op deze ranglijst zijn de Nederlanders wel prominent

vertegenwoordigd, In de top 10, maar ook op het to-

taal , want van de 83 namen op de lijst komen er maar

liefst 36 uit Nederland…

New Old Last name First name Country Total

1 1 IVERSEN Kim DEN 838

2 2 CROEZE Marianne NED 766

3 3 ONNINK Janco NED 729

4 4 RIJNDERS Robert NED 704

5 11 WILLEMOES HANSEN Jesper DEN 686

6 5 SCHULZ Björn GER 671

7 6 STRIK Sjef NED 671

8 7 RIJNDERS Ton NED 661

9 8 STRIK Gerard NED 660

10 9 REP Martin NED 637

11 10 HEEMSKERK Désirée NED 636

12 12 SCHEFFLER Chris NED 618

19 16 DAVIES Gertjan NED 540

27 25 BROEDER Ingrid NED 479

29 28 OORSCHOT, VAN Gerda NED 463

30 29 BROERS Eveline NED 462

32 31 CROEZE Jaap NED 456

33 32 SOHANA Ma Prem NED 451

38 38 RIJNDERS André NED 403

40 39 HOOGLAND Ans NED 395

42 40 REP Dicky NED 386

48 44 DEMMER Marjan NED 336

53 48 KAMPER Greet NED 324

54 49 SCHEFFLER Conny NED 318

55 50 DEMMER Maurice NED 314

56 53 HEIDE, VAN DER Yvonne NED 299

59 57 MORALES Lois NED 291

64 61 GRINSVEN, VAN Dimphy NED 276

65 62 GESSEL, VAN Richard NED 258

66 63 GEFFEN, VAN Adrie NED 249

69 65 HEEMSKERK Yvonne NED 202

70 66 HOOGLAND Cor NED 200

72 68 KAL Harry NED 186

73 69 KUIJPERS John NED 172

74 70 MOREL Hanneke NED 169

76 72 WETERING, VAN DE Diana NED 156

78 74 KETZER Jan NED 115

81 77 STRIK Marianne NED 66

83 78 KUIJPERS Els NED 12

13 13 PEREIRA GOMES Paula POR 594

mailto:redactie@mahjongbond.org
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RANGLIJSTEN

Nationale Ranglijst

Samengesteld door Adrie van Geffen

Désirée zal het echter weer niet op zich laten zitten—die presteert het beste als ze wordt ‘uitgedaagd’… Met die

woorden sloten we de vorige editie af. En inderdaad: ‘Dees’ heeft het voor elkaar en is Eveline voorbij. Hoewel:

voorbij? Voor het eerst staan de nummers 1 en 2 ‘virtueel’ gelijk, maar het gemiddelde van Désirée is beter, dus

staat zij eerste. Hetzelfde geldt voor de nummers 6 en 7…
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WMC 2010

Voor het WMC van 2010 is een goed doel uitgekozen - een gedeelte van de (sponsor)

opbrengsten van het WMC zal namelijk worden geschonken aan het Colombinehuis. Chris

Janssen vertelt er meer over.

In één van de bijeenkomsten van de werkgroep is het idee geopperd om een deel van het

hopelijk vele sponsorgeld te besteden aan een goed doel. Dit om sponsoren over de streep

te trekken: het is steeds gewoner om sponsoren te kunnen melden dat een deel van hun

sponsorgeld bestemd wordt voor een maatschappelijk goed doel. We hebben verschillende

“kandidaten” genoemd:  KIKA, Ronald McDonald, CliniClowns en de Zonnebloem. Allemaal

organisaties die heel goed werk doen en die we allemaal kennen. Maar er zijn nog veel

meer organisaties die goed werk doen, veel minder bekend zijn en ook op steun rekenen.

Genoemd is onder andere Stichting Colombine. Gelijk zeven paar vragende ogen richting

voorsteller. De Stichting Colombine, het Colombinehuis, Colombine?

Wat in de werkgroep daarover verteld is wil ik u, lezer van het MahjongMagazine, niet onthouden. Per slot van

rekening is de Stichting Colombine  uiteindelijk door de werkgroep gekozen als “goede doel” bij het WK!

Het Colombinehuis is genoemd naar Colombine of zoals sommige mensen zeggen: Colombientje. Het vriendin-

netje van Harlekijn, twee sterren  uit het Italiaanse volktoneel (Commedia dell’Arte). De stichting Colombine te

Dronten is een stichting met als doel de verstrekking van vakantievoorzieningen aan kinderen met fysieke en/of

geestelijke problemen. Zij tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van giften, legaten en hetgeen door erf-

stellingen worden verkregen, als mede ook door middel van anderen baten. Het idee van het Colombinehuis is

ontstaan tijdens de Colombine actie in 1990 ten bate van Dr. Daniel den Hoedkliniek te Rotterdam. Uit gesprek-

ken met artsen bleek toen, dat er dringende behoefte in Nederland was aan een huis voor kinderen, die rust, ont-

spanning en geborgenheid nodig hebben. Deze uitdaging werd opgepakt door de stichting Colombine. De ope-

ning van het Colombinehuis vond plaats op 22 maart 1997.

"Het Colombinehuis" is een vakantieverblijf in Biddinghuizen te Flevo-

land voor gezinnen met kinderen tot 21 jaar. Kinderen die om uiteenlo-

pende redenen nauwelijks op vakantie kunnen, omdat ze een zware

medische behandeling hebben gehad, rolstoelafhankelijk zijn, chro-

nisch ziek zijn of onder zware emotionele druk leven. Voor deze kin-

deren heeft de stichting Colombine het Colombinehuis gebouwd. Het

complex bestaat uit een moederhuis en acht huisjes die in totaal

plaats bieden aan 40 personen. Elk huisje straalt de sfeer van een

bepaald land uit. De gasten maken in het Colombinehuis een wereld-

reis binnen Nederland. Samen met broertjes, zusjes en ouders, kun je

genieten van een volledig verzorgde vakantie.

Belangrijkste activiteit: Gezinnen een warme veilig plek bieden waarbij rust, ontspanning en 24 uur per dag aan-

dacht en verzorging gewaarborgd is. Acht huisjes, elk huisje is ingericht in een landenthema, bijvoorbeeld Kenia.

Verder vinden we in het Colombinehuis het restaurant, de serre en het theater. Ook rondom het Colombinehuis is

veel te beleven. Er is een rolstoeltoegankelijk avonturenpad,een kinderboerderij waar je zelf de dieren mag voe-

ren, een buitentheater, een sportveldje,het spannende ’Bos van morgen’ en een groente- en bloementuin. Daar-

naast is er voldoende ruimte om te ravotten. Verder het Veluwemeer, waar heerlijk gezwommen kan worden en

waar ook de Colombineboot te vinden is. De buren op de "Flevoboulevard" zijn o.a. Walibi World waar de nodige

spannende attracties uitgeprobeerd kunnen worden, FlevoOnIce met 5 kilometer ijsplezier en ook het Dolfinarium

ligt in de nabije omgeving.

Het Colombinehuis wil er zijn voor iedereen, ongeacht draagkracht. Om dit mogelijk te maken krijgt het financiële

steun van onder andere de apothekers van Nederland. Mede door hun en uw bijdrage is het mogelijk de kosten

van een verblijf in het Colombinehuis voor een ’zorgkind’ zo laag mogelijk te houden, namelijk 32,50 euro

p.p.p.n. op basis van volpension. Om een vakantie in het Colombinehuis te boeken kunt u natuurlijk ook gebruik

maken van uw eventuele P.G.B. (persoonsgebonden budget).

Internet: http://www.colombinehuis.nl
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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 12.

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.

Mahjong Magazine 13 3 / 2009

Discard Quiz!

Antwoorden op pagina 16 en 17

http://www.colombinehuis.nl
www.sponsorloterij.nl
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VERSLAGEN

Negen Poorten
Het vierde toernooi van de IJsselsteinse Mahjongvere-
niging “De negen Poorten” gehouden op zaterdag 12
september 2009 is zeker geslaagd te noemen. Er had-
den zich 88 deelnemers ingeschreven, waaronder 2 uit
België en één in Duitsland woonachtige Engelsman. De
belangstelling uit het buitenland was dus niet zo groot
en dat is toch  jammer. Het was voor de Nederlanders
weliswaar een kwalificatietoernooi voor de wereldkam-
pioenschappen in 2010 te Utrecht, maar het telde niet
mee voor de Europese ranglijst.

Tegen het moment van starten ontbraken nog  3 spe-
lers, zodat het verlies van één hele tafel dreigde; het
pakket nieuwe loopbriefjes voor 21 tafels lag al klaar.
Gelukkig kwam één speler nog op tijd binnen maar de
andere twee hebben het zonder bericht af laten weten.
Na een snelle telefonische actie lukte het alsnog met 88
deelnemers redelijk op tijd te beginnen.

De ruime ervaring opgedaan in drie eerdere toernooien
stond garant voor een verder soepel verloop van deze

dag. De inschrijving verliep vlot; het spelmateriaal en de
tafels waren prima en de koffie stond klaar. Al meteen
na de 1ste ronde was het tijd voor een prima verzorgde
lunch, die bij  de prijs was inbegrepen.  Ook de  tussen-
stand was snel beschikbaar en de hal van het Cals col-
lege vormde een prima ruime, overzichtelijke en een
goed geoutilleerde locatie. Er waren weer prachtige
prijzen beschikbaar gesteld en gemaakt door de IJssel-
steinse kunstenaar Dick Versluis.

Er hing een ontspannen en sportieve sfeer zodat
scheidsrechter Robert Rijnders nauwelijks in actie hoef-
de te komen. In die sfeer paste een door uw verslagge-
ver speciaal gemaakt Mahjong lied dat iedereen vrolijk
kon meezingen.  Chris Janssen verzorgde tenslotte de
prijsuitreiking. De prijzen gingen naar Diana Westdijk
die 1e werd, net voor nummer 2 Leo Elferink en Michel
van Damme die als 3e eindigde. De poedelprijs ging
naar Janet Vlug.

We kunnen weer terugkijken op een geslaagd toernooi!

Paul Pilgram

V.l.n.r. Leo, Diana en Michel

TP MJP

1 Diana Westdijk 14 583

2 Leo Elferink 14 456

3 Michel van Damme 14 439

4 Wil Meijer 13 288

5 Betsie Daanen 13 202

6 Martha Pasterkamp 12 370

7 Gerda van Oorschot 12 264

8 Eveline Broers 12 177

9 Berry Heijn 11 389

10 Anton Kösters 11 378

Oplossingen mahjongvraagstuk (pagina 8)

1) Met deze hand heb je een aardig startpunt voor 13 Wezen, een Knitted Tiles, een Outside Hand en ook nog voor een
chow combinatie (Outside Hand, Mixed Straight). Als je een teken 2 of kringen 5 trekt, dan ga ik denk ik toch snel voor de
chow-combinatie en zullen de winden nu één voor één verdwijnen.

Interessanter is dat je 8 stenen hebt voor 13 Wezen en 9 voor ’Knitted’. Er zijn 9 stenen mogelijk (welke?) om je hand richting
één van deze combinaties verbeteren en je kan nog twee ’onbruikbare’ stenen wegspelen vooraleer je moet kiezen tussen
één van deze opties. Je hebt een kansrijke hand voor 13 Wezen met een bruikbare back-up strategie. Dus als je een rode
draak of een teken 7 pakt dan zullen teken 3 en kringen 8 als eerste verdwijnen. Zo hou je beide opties intact.

2) De keus is: gooi je bamboe 7 weg of bamboe 8? Bij bamboe 7 wacht je op bamboe 8 (nog maximaal 2 resterend) en de
rode draak (ook maximaal 2 resterend), maar pas op: bamboe 8 moet je wel zelf pakken. Bij bamboe 8 wacht je op bamboe
6 (maximaal 4 resterend) en bamboe 9 (ook maximaal 4 resterend). Ook bamboe 9 moet je zelf pakken, maar heeft als voor-
deel dat deze waarschijnlijk ruimer voorradig is én dat hij ook nog wel eens met ’Last Tile’ uit kan.

3) Op dit moment heb je 4 kansen op winst: met kringen 3 en 6 (van tafel), met kringen 8 (zelf gepakt) en 9 (zelf gepakt en/of
last tile). Pak je kringen 5, dan krijg je door kringen 8 weg te gooien kans op een moddervette Pure Shifted Pungs of een iets
minder vette Pure Shifted Chows.
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CLUBPAGINA

Clubkampioenschap “Schoon Spel”

Mahjongspelen doe je vooral voor de gezelligheid!

In Berghem werd, voor het eerst in het jonge be-
staan, op zondag 6 september het clubkampioen-
schap gehouden van de Berghemse mahjongclub:
“Schoon Spel”. En daar was het behalve heel gezellig
ook echt spannend!

In de tuin van initiatiefneemster Dimphy van Grinsven
stond een grote tent en daar vond het toernooi
plaats. Om 9.30 u arriveerden de 16 spelers die bij
inschrijving een boekenlegger ontvingen met een
heus klavertje 4.

In totaal werden 4 rondes van 1 ½ uur gespeeld, aan
4 tafels met 4 personen. Na elke ronde maakte de
gong een einde aan een spannende ronde en werd
de score opgemaakt. Om gongslag 17.15 u. eindigde
de laatste spannende ronde.

In de top 5 wisten 5 spelers 10 tafelpunten te verza-
melen, waarvan 3 uit één gezin.

Elke Wintjes (12 jaar uit Berghem) haalde +78 mah-
jongpunten en dat was goed voor een 5e plaats.
Haar broer Joep (16 jaar) haalde +90 mahjongpunten
(4e plaats).

Maar vader Joost eindigde op de eerste plaats met
+233 punten, daarmee werd hij kampioen van de
club voor 2009. Op de 2e plaats eindigde Erie Donk
(uit Berlicum) met +158 punten en op de 3e plaats
Will de Bruijn-Janssen (uit Schaijk) met  + 118 pun-
ten.

Van links naar rechts Erie, Joost en Will.

Na de prijsuitreiking ontving Dimphy van Grinsven uit
handen van Joost Wintjes een stempeltje met kus-
sentje speciaal in Shanha i gemaakt met het Chinese
symbool voor “Schoon Spel” de naam van de club.
Dit als dank voor de organisatie van de club: Schoon
spel de afgelopen jaren.

In China heet schoon spel trouwens (in het Engels
vertaald) mixed flush, in plaats van half flush zoals wij
zeggen. Schoon Spel is behalve een term uit het
Mahjong ook dialect voor een leuk, spannend spel
(skôn spel)

Tot slot werd de dag afgesloten met een Chinese
maaltijd voor de liefhebbers. Het was weer een van
de gezellige vriendschappelijke toernooien zoals er
hopelijk steeds meer georganiseerd gaan worden!

Pos Naam TP MP

Joost Wintjes

Erie Donk

Will de Bruijn-Janssen

Joep Wintjes

Elke Wintjes

Marianne Jurgens

Dimphy  van Grinsven

Anja van Oorsouw

Sohana Ma prem

Gerard de Bruijn

Janneke de Kock

Kees Hermsen

Anne Snellen

Mark van der Zander

Hilde Ober

Agnes Schaapsmeerders
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BOEKENKAST

’Jij begint James,” zei Caroline eindelijk. ‘Jij bent oos-
tenwind.’

Ik legde een steen weg. Een poosje werd de stilte
alleen onderbroken door het eentonige: ‘Bamboe
drie, Ringen twee, Pung’ en herhaaldelijk door juf-
frouw Gannets ‘Oh, sorry’, omdat zij er een gewoonte
van maakte stenen te claimen die haar niet toekwa-
men.

‘Ik heb Flora Ackroyd vanmorgen gezien,’ zei juffrouw
Gannet.

‘Pung – nee – sorry, ik vergiste me.’

‘Ringen vier,’ zei Caroline. ‘Waar kwam je haar te-
gen?’

‘Ze heeft mij niet gezien,’ zie juffrouw Gannet met
nadruk.

‘O nee?’ vroeg Caroline belangstellend, ‘Chow!’

‘Ik geloof,’ zei juffrouw Gannet, tijdelijk afgeleid, ‘dat
je voortaan Chee moet zeggen in plaats van Chow.’

‘Onzin,’ zei Caroline, ‘Ik heb altijd Chow gezegd.’

‘In de Shanghai Club zeggen ze Chow,’ zei de kolo-
nel.

Juffrouw Gannet zweeg verslagen.

…………………

‘Over vergiften gesproken’, begon de kolonel. ‘Wat?
Heb ik niet weggelegd? O! Bamboe acht!’

‘Mah-jong!’ zei juffrouw Ganett.

Caroline ergerde zich nogal.

‘Ik had nog wel een Rode Draak,’ zei ze spijtig.

‘Ik had twee Rode Draken,’ zei ik.

‘Net iets voor jou, James,’ zei Caroline verwijtend. ‘Je
begrijpt niets van het spel.’

…………….

Bovenstaande fragmenten komen uit “De moord op
Roger Ackroyd” van Agatha Christie. Het hoort beslist
tot haar beste werk. Hoewel het uitkwam in 1926,
leest het nog steeds als een trein. Haar beroemde
creatie ‘Hercule Poirot’ lost ook hier de moord weer
op!

Met dit boek is echter nog meer aan de hand. Dat
weet ik pas sinds kort en Sjef Strik bracht me op het
spoor:

Toen Sjef een paar jaar geleden bij mij thuis een ver-
gadering bijwoonde over de organisatie van het

OEMC in Nijmegen, wierp hij een blik op de boeken-
kast en constateerde dat wij nóg een gezamenlijke
hobby hebben: Agatha Christie!

In het vliegtuig op weg naar het EK in Wenen rea-
geerde Sjef op mijn artikel uit het vorige Mahjong Ma-
gazine. “Jij gaat natuurlijk citeren uit De moord op
Roger Ackroyd,” zei hij, “maar ken jij ook de Neder-
landse editie van dit boek met een foto van een Mah-
jongspel voorop?”

Nee, die editie kende ik niet. Het werk van Agatha
Christie is zo vaak opnieuw uitgegeven; iedere keer
weer met een andere ‘moderne’ omslag.

Sjef had de uitgave een keer gezien, maar beschikte
zelf niet over een exemplaar. Hij keek ernaar uit op

rommelmarkten en
in tweedehands
boekwinkels. Omdat
alleen in Nederland
dit boek op deze
manier verschenen
is, is het voor Mah-
jongspelers natuur-
lijk een collectors
item.

Terug uit Wenen
ben ik meteen aan
het speuren ge-
gaan: ik wilde zo’n
uitgave, het liefst
natuur l i jk  twee
stuks, zodat ik tip-
gever Sjef zou kun-
nen verrassen.

Dat is redelijk eenvoudig gelukt! Via Marktplaats had
ik nog diezelfde week twee exemplaren in huis, waar-
van er een inmiddels bij Sjef in de kast staat.

Wat rest is natuurlijk de vraag wie de moordenaar
van Roger Ackroyd is. Sla twee vliegen in een klap:
koop deze speciale uitgave via Marktplaats. Je bezit
dan een leuk mahjong-gadget én een lekker te lezen,
goed opgebouwde, detective!

Dit was mijn tweede bijdrage aan het item
‘Boekenkast”.

Helaas voorlopig ook mijn laatste, want ik heb geen
boek meer gevonden waarin mahjong een (bij)rol
vervult.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze er niet zijn. Daar-
om de logische vraag: ken jij een boek waarin mah-
jong voorkomt, laat het weten via Mahjong Magazine.

Eveline Broers
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Culinair Mahjong Toernooi 2009

Op zondag 30 augustus 2009 organiseerde Daja Mah-
jongclub Uden,  in samenwerking met Shangri-la Wok
& Buffet Restaurant, een Culinair Mahjong Toernooi.

Hoe is het idee ontstaan? Onze kinderen, Diana en
Marco, hebben in dit restaurant gewerkt en bovendien
gaan wij er regelmatig eten. We raakten bevriend met
de eigenaren, Fenny en Jung en natuurlijk komt op
een gegeven moment het gesprek op Mahjong spelen.
Zij kennen al de Hongkong variant maar wilden ook
graag onze spelregels (MCR) leren. We zijn dan ook
regelmatig na sluitingstijd van het restaurant er heen
gegaan om hen onze variant te leren, wat soms tot
diep in de nacht duurde. Tijdens een van deze sessies
ontstond het idee om een Culinair Mahjong Toernooi te
organiseren. Het moest dan wel een toernooi worden
waarbij gezellig mahjongen en lekker eten centraal
zouden staan.

Eindelijk was het dan zover, de toernooidag! Er waren
56 deelnemers, waarvan een groot gedeelte geen en-
kele toernooi-ervaring had. Er was dan ook van te vo-
ren aan de ervaren spelers verzocht hier enigszins
rekening mee te houden. Het was wel jammer dat 2
spelers zich op het laatst moesten afmelden, nl. Bert
en Anneke Vialle. De moeder van Anneke is helaas op
de vrijdag voor het toernooi overleden en daarom is
besloten dat we 2 reservespelers gingen zoeken. Ge-
lukkig waren Eveline Broers en Ina Jansen bereid in te
vallen, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.

Na de ontvangst en registratie, waarbij iedereen leuke
rode eetstokjes kreeg,  heette John iedereen welkom.
Na wat mededelingen in het kader van het WMC 2010,
verzocht John aan Jung het toernooi te openen. Na de
2e ronde was het tijd om te gaan lunchen; lekkere Chi-
nese hapjes met rijst en bami en iedereen liet het zich
lekker smaken. Na de 4e ronde werd het toernooi door
Fenny gesloten en was het wachten op de prijsuitrei-
king.

Alvorens aan de prijsuitreiking te beginnen, werden
eerst Diana, Sandra en Jessica in het zonnetje gezet,
Zij hadden de gehele dag de bediening verzorgd en
kregen alle drie een luxe avondje bioscoop aangebo-
den. Vervolgens wat het de beurt aan de prijswinnaars.
De laatste plaats was voor Ina Jansen, zij kreeg een
mooie set eetstokjes. Normaal valt de 4e plaats net
buiten de prijzen, echter niet deze keer. Shangri-La
had namelijk een etensbon aangeboden voor degene
die 4e werd en dat was Ingrid Broeder.

De 3e plaats was voor toernooidebutante Marian Peer-
deman, op 2e plaats eindigde Jaap Croeze en op de
1e plaats Marianne Croeze—een unicum dat een echt-
paar 1e en 2e eindigen op een (officieel) toernooi. Zij
mochten alle drie een Lucky Cat spaarpot in ontvangst
nemen. Na de prijsuitreiking was het tijd om 2 uur lang
onbeperkt te gaan wokken.

Het was een geslaagd toernooi waarbij iedereen het
naar de zin heeft gehad.  Natuurlijk zijn er verbeterpun-
ten, zowel op het organisatorische vlak als op het spel-
technische vlak; b.v. bij de onervaren Mahjongspelers.
Maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben vele
leuke reacties mogen ontvangen wat ons weer moti-
veert om volgend jaar een soortgelijk, maar dan an-
ders, toernooi te organiseren. Er is blijkbaar behoefte
aan toernooien waar geen kwalificaties gelden en waar
gezellig Mahjong spelen voorop staat. Wij zijn al weer
aan het broeden op een leuk toernooi voor volgend
jaar!

Els & John Kuijpers

Blikvanger was natuurlijk het OEMC in Baden. Nationaal hadden we echter een primeur: een culinair

mahjongtoernooi in Uden en IJsselstein had het grootste deelnemersveld van de Nederlandse toer-

nooien.

VERSLAGEN

TP MJP

1 Marianne Croeze 16 718

2 Jaap Croeze 14 787

3 Marian Peerdeman 14 471

4 Ingrid Broeder 13 243

5 Coby van Amelsfort 12 504

6 Leni Janssen 12 454

7 Paula Pereira Gomes 11 498

8 Dimphy van Grinsven 11 286

9 Erie Donk 11 257

10 Désirée Heemskerk 11 210


