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HET

KONGROVERS

TOERNOOI 2011

Zaterdag 15 januari 2011

Chris Scheffler verdedigt De KONGROVERS Wisseltrofee.

De uitdaging is er om deze van hem over te nemen.

Inschrijven: stuur een e-mail naar: g.r.vandervegt@kongrovers.nl

Vermeld daarbij je naam en adres!! 

De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling op bank-

rekening 39.02.93.342 t.n.v. G van der Vegt, Zaandam

Deze keer is het toernooi voor competitie- en recreatiespelers!

Lokatie: verzorgingscentrum De Groenelaan

Laan van de Helende meesters 7 

1186 AB Amstelveen. U kunt gratis parkeren.

Zaal open om 09.30 uur

Welkomstwoord en inleiding om 10.25 uur

Start 1e ronde 10.30 uur

Prijsuitreiking 18.00 uur

Spelregels Officiële Chinese regels (MCR)

Rondes Vier

Deelnemers die zich na 10.15 uur melden kunnen de 1e ronde niet

meespelen.

Je plaats wordt dan ingenomen door een reservespeler.

De kosten voor het toernooi zijn € 22,50.

Dit is inclusief:

Koffie/Thee,

Lunch,

Twee drankjes en . . 

een hapje aan het eind.

mahjong
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VEEL WONG

IN HET

NIEUWE JAAR
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PROMO

BEDANKJE

Chris Janssen
ontving drie be-
dankbrieven van
het Colombine-
huis.

Het betrof bedankbrieven voor de

bijdragen (€ 449,00 uit verkoop

merchandising tijdens kwalificatie

wedstrijden, € 1250,00 bijdrage

vanuit sponsorgelden en € 306,00

uit verkoop pins tijdens WMC) van

de Nederlandse Mahjongbond

rondom het WMC 2010.

Enkele citaten uit deze brieven wil

ik u, de leden van onze bond niet

onthouden:

U heeft de weg naar het Colombi-

nehuis gevonden en daarmee ons

en heel veel kinderen blij gemaakt.

Wij willen ons blijven inzetten voor

onze gasten om hen een onbe-

zorgde vakantie te geven. Dit kan

alleen maar door de ondersteuning

en betrokkenheid van vele mensen

die ons een warm hart toedragen.

Reden te over om u dus te bedan-

ken, want u hielp daar aan mee.

Met vriendelijke groet,

Mary van Veen

Willem Flantua

Directie Colombine huis.

PROMOTIEMATERIAAL VAN DE BOND VOOR DE CLUBS.

De NMB beschikt over diverse promotieartikelen die door alle clubs/leden gebruikt mogen worden.

Of het nu gaat om een workshop in de bibliotheek, een demonstratie tijdens de spellendag in het dorp of tijdens

een internationaal evenement in de stad!

Maakt niet uit, geef het tijdig door en de materialen komen naar je toe (makkelijkste is op een toernooi).

Bestellen en info bij Dimphy van Grinsven 

0412-655653 of 06 50428836

mtbriesje@live.nl

We hebben 4 mahjongspellen

met cijfers, folders en promotie

magazines, een banner en

2 beachflags (zie foto)

De banner is van kunststof met

nylon touw 2.50 m lang en 68

cm hoog (zit opgerold in koker)

De beachflags zijn ca 2.15 m

hoog op metalen voet voor

binnen of buiten.
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KERST 2010

De redactie wenst u het

komende jaar veel ge-

zondheid en ’wong’ toe,

dat het weer een heel

mooi mahjongjaar

mag worden! ©

De redactie wenst u het

komende jaar veel ge-

zondheid en ’wong’ toe,

dat het weer een heel

mooi mahjongjaar

mag worden! ©



4 Mahjong Magazine 3 / 2010

5TH GERMAN MAHJONG OPEN

A ONZE EERSTE KENNISMAKING drie jaar ge-

leden met mahjong vonden Cees en ik het wel

eens leuk om een toernooi in het buitenland te

spelen. Met de laatste ervaring bij ons eigen Negen

Poorten toernooi viel de keus al gauw op het 5e Duitse

Mahjong Open in het weekend van 18/19 september in

Hannover.

Normaal gaan we ook vaak een weekendje weg naar

Duitsland en nu konden we het nuttige met het aange-

name verenigen. Mooi hotel geboekt naar later bleek

de uitvalbasis van wel 10 andere Nederlanders en Duit-

sers. Leni en Chris Janssen van onze club kwamen met

de trein en met hen wat gegeten en ’s avonds even bij

Gaststätte Käiser gekeken en wat gespeeld met andere

kandidaat kampioenen. De echte was vlakbij naar later

bleek. Er waren 48 deelnemers waaronder 14 Neder-

landers en natuurlijk vele Duitse leute en ook Italianen

en Fransen. Het tellen in alle talen kwam nu wel goed

van pas.

Bij de WMC 2010 in Utrecht hadden we ons vierde

mahjongspel gekocht maar nu zonder cijfers. (Oeps!)

Dat was dus goed kijken en na een valse bamboepung

van negens en een zes voelde ik nu eens echt wat een

dooie hand was. Waar waren we aan begonnen! Drie

keer 2 uur spelen maakt je blik niet scherper. Maar het

lukte toch prima om af en toe echt mahjong te kunnen

roepen. Twee keer had ik met de rode draak mahjong

maar Marianne Strik was eerder in de rij. Jammer!

De lunch was warm eten, echt Duits en met een paar

stijve benen ’s avonds de binnenstad eens bekeken.

Mooi verlicht was het Hauptbahnstation en toevallig

was er een recreatieloop van wel honderden mensen

in een oranje t-shirt. Ze liepen door de grote winkel-

straten van Hannover. Wij dachten wat een hoop sup-

porters maar ze liepen voor een bekend Duits kleding-

merk hùn stijve spieren los. Leni stond na de eerste dag

n

Volop concentratie.

op de 2e plaats en na wat later bleek nuttige tips van

o.a. Cees spoelden we de zenuwen weg met ‘n wijntje.

Een Duitse deelneemster had haar OV-kaart spontaan

aan ons uitgeleend voor de tram. In hotel Amadeus te-

ruggekeerd droomde ik die nacht natuurlijk over dit alles.

Met nog meer zelfvertrouwen begonnen we aan de 2e

dag. De organisatie was goed geregeld en op je zgn.

loopbriefje waren duidelijk je tegenstanders en winden

vermeld van dit toch wat gespannen toernooi. Vorige

toernooien ervaarde ik toch als wat losser.

Na de 5e ronde kwam de zgn Deense ronde en naar

aanleiding van het resultaat totnutoe, deelde de orga-

nisatie de tafels zo in dat de hoogste bij de eerste tafel

zaten en ik (helaas) bij de laatste tafel. Bij ons ging het

om de poedelprijs, heerlijk relaxed en gezellig gespeeld

deze ronde. Uiteindelijk 3e geworden....... van onderen!

Robert, Paula, Leni en Nadine (Duits kampioen) zaten

aan de eerste tafel. Ik keek af en toe eens om of ik al

winst zag voor haar en . . . laat Leni nu kampioen wor-

den!! Lachen, Chris heel blij en wij keken bewonderd

toe. Cees werd uiteindelijk 25e, ook knap en met deze

ervaring rijker hadden we geen spijt van dit toernooi.

Spelen zonder cijfers is vooral als het vlug gaat, kijken en

nog eens kijken. Maar lol hadden we erin, dat is zeker.

In de top-10 van dit toernooi veel Nederlanders. Het po-

dium kleurde oranje. Leni dus op de 1e plaats, Janco

Onnink 2e, 3e werd de voormalige Duitse kampioen

Nadine en uiteindelijk werd Robert 4e. Maar kampioen

waren we zeker voor onze hond die blij was dat we haar

weer uit het hondenpension haalden! ■

Robert (4), Janco (2), Leni (1), Nadine (3) en hekkensluiter Friedrich.

q TREES MEIJER l ALEX ESCHENBURG
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Voor het OEMC van 2011 (4~10 juli in Mestre, Italië) heeft Nederland 20 plaatsen toegewezen gekregen. Voor de

noodzakelijke kwalificatie telden alle Nederlandse (MCR) toernooien mee en buitenlandse MERS2 toernooien

waarvan een speler van tevoren aangaf dat hij / zij die voor de kwalificatie wilde laten meetellen.

De eindstand (in de kolom 'MERS2' staan de toernooien die je hebt opgegeven als meetellend.)

KWALIFICATIE OEMC 2011

Pos Naam MERS2 AMS VAL ES FR BE DK NK HU AU IJS DE ROT RU BER GEM

1 Anton Kösters 96.43 63.24 82.81 70.00 90.63 80.62

2 Gertjan Davies 62.50 88.24 73.44 86.67 73.21 84.38 78.07

3 Eveline Broers FR,BE 73.21 92.65 67.59 85.42 95.31 95.00 3.57 93.75 75.81

4 Yvonne van der Heide FR,BE 64.29 60.29 66.67 75.00 98.44 96.67 41.07 82.81 73.15

5 Robert Rijnders FR,DE 28.57 71.30 76.67 91.67 91.07 71.86

6 Marianne Croeze ES,FR,BE 67.86 30.88 75.00 55.56 95.83 62.50 66.67 83.93 81.25 68.83

7 Janco Onnink BE 71.43 75.00 45.83 54.69 83.33 51.79 96.88 68.42

8 Ad van der Linden BE 80.36 39.71 51.56 98.33 67.49

9 Chris Scheffler 98.21 45.59 90.63 93.33 30.36 43.75 66.98

10 Ma Prem Sohana FR,BE 4.63 91.67 84.38 51.67 98.21 65.63 66.03

11 Zeger de Jong 60.71 80.88 81.25 35.71 64.64

12 Dimphy van Grinsven BE,DK,HU,AU3.57 36.76 81.25 91.67 96.88 75.00 52.27 73.33 75.00 57.81 64.35

13 Désirée Heemskerk FR,BE 89.29 44.12 79.63 60.42 53.13 45.00 64.06 62.23

14 Janine Scholtemeijer FR 69.64 66.18 59.26 48.44 75.00 87.50 9.38 59.34

15 Martha Pasterkamp 23.53 85.94 25.00 58.93 98.44 58.37

16 Leni Janssen BE,HU,AU,DE50.00 57.35 50.00 53.85 36.36 26.67 97.92 92.86 59.38 58.26

17 Wim Rijnders BE 92.86 35.29 50.00 76.79 35.94 58.17

18 Diana Westdijk BE 25.00 72.06 97.92 6.25 71.67 85.71 46.88 57.93

19 Gerda van Oorschot FR,BE 55.36 38.24 97.22 62.50 70.31 13.33 32.14 92.19 57.66

20 Pauline van der Linden BE,RU 0.00 76.47 54.17 39.06 58.33 94.64 23.67 89.06 54.43

21 Harry Kal FR,BE,DK 39.29 89.71 45.37 70.83 45.82 34.38 23.33 85.42 60.71 31.25 52.61

22 Hanneke Morel FR 82.14 51.47 35.19 68.75 11.67 44.64 70.31 52.02

23 Ans Hoogland 35.71 13.24 57.81 88.33 55.36 54.69 50.86

24 Anneke Keyl BE 53.57 22.06 43.75 89.06 55.00 17.19 46.77

25 Jaap Croeze ES,FR,BE 37.50 41.18 25.00 37.04 29.17 93.75 61.67 8.93 85.94 46.69

26 John Kuijpers FR,BE,DK 83.93 82.35 28.70 52.08 4.17 0.00 60.00 44.46

27 Ingrid Broeder BE 16.07 94.12 20.83 46.88 40.00 42.86 50.00 44.39

28 Wil Meijer-Kal BE 48.21 14.58 10.94 78.33 21.43 29.69 33.86

29 Els Kuijpers FR,BE,DK 32.14 69.12 9.26 25.00 31.25 28.13 31.67 32.37

30 Conny Scheffler 85.71 11.76 15.63 21.67 54.17 10.71 15.63 30.75

31 Chris  Janssen BE,HU,AU,DE23.21 54.41 41.67 7.69 11.36 16.67 12.50 19.64 18.75 22.88

Barend Reijn 57.14 58.82 35.94 50.63

Martin Rep 12.50 26.47 57.14 32.04
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De poedelprijs ging naar Bert Jansen uit Loon op Zand,

een Chinees gelukshangertje.

Voor het bekendmaking van de winnaars bedankte

Ieneke “De Negen Poorten” met een fles wijn met het

Etiket van de Oase en 700 jaar IJsselstein voor het

lenen van de spellen.

De derde prijs was voor Michel Lamers, met 10 tafel-

punten en een score van 257, de tweede prijs voor

Jack’lien met 10 tafelpunten en 381 +punten.

De eerste ging, ja hoor, naar Gerard van der Bie met

12 tafelpunten en 470 +punten.

Jammer dat Gianna van Slageren op een vierde plaats

eindigde, maar wel eervol.

De prijswinnaars kregen een gietijzeren vogeltje (in de

vorm van een huismus) aangeboden en voor de eerste

ook een bos bloemen.

Na de fotosessie bedankte Gerard  namens allen de or-

ganisatie voor de gezellige dag en hoopte dat deze

jaarlijkse uitwisseling, die al voor de zesde keer plaats

vond, volgend jaar bij de Negen Poorten zal plaatsvin-

den wat door iedereen bijzonder op prijs werd gesteld. 

Ieneke, de motor achter al deze activiteiten, kreeg een

bloemetje voor haar vele werk. Hierin betrok zij haar

hele team.

Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door Beursvloer
IJsselstein, De Wit Computers en Pulse de Oase.

■

q

1. Dit is een van de weinige momenten waarop het verstandig is een kong te maken. Immers, als je geen pung

groene draken weet te maken dan zou je straks wel eens een punt te weinig kunnen hebben voor een geldige mah-

jong. 

2. Op dit moment heb je reeds 5 punten (concealed hand, pung of  dragon en one voided suit) en je bent ook maar

1 stap verwijderd van een wachtende hand.(bijv. als je een bamboe 8 of teken 7 pakt). Als je de rode draak kongt

hou je 4 punten over, maar erger, je raakt veel verder verwijderd van een wachtende hand en je verliest flexibili-

teit. Bovendien maak je aan iedereen duidelijk dat er geen rode draken meer in het spel zitten. Het maken van

een kong heeft hier dus alleen maar nadelen. Lekker laten gaan dus. Er zijn nog zoveel andere opties dat het beter

is om even rustig af te wachten wat er gebeurt. All pungs, seven pairs of een sprokkelhandje van 8 of 9 punten.

3. In dit geval ben je direct wachtend op een bamboe 8 of kringen 3. Je moet die wel zelf pakken, maar dan heb

je ook wat (three concealed pungs, fully concealed hand, all simples). Minstens 90 pluspunten voor je totaal. Door

de kong te maken gooi je deze kans in één keer weg. Maar als je haast hebt en tevreden bent met een kleinere

beloning kan je wel de bamboe 8 of kringen 3 pungen als deze op tafel komt. Vervolgens goed kijken of je een

last tile situatie kan creëeren met een teken 2,3,4 en/of 5 (last tile, two concealed pungs, all simples).

4. Met deze hand heb je al 7 punten en je bent één stap verwijderd van een winnende hand. Een kong maken

helpt je niet verder. Integendeel. Even geduld uitoefenen en wachten totdat je zelf een bamboe 4 of 7 of een teken

3 of 6 trekt. Je legt dan de bamboe 2 weg. Mogelijk moet je ook de winnende steen dan nog zelf pakken of wach-

ten op last tile, maar met een bamboe 4 of teken 6 kan je eventueel ook op een weggelegde steen uit.  

5. In dit geval is het het beste een bamboe 6 weg te gooien. Je hebt dan 3 mogelijkheden om uit te gaan: bam-

boe 9 (seven pairs, etc.), bamboe 7 (pure shifted chows, etc) en een zelfgepakte bamboe 4 (fully concealed hand,
one voided suit, no honours, tile hog, short straight ), of bamboe 4 last tile. Een echte gokker maakt de kong bam-

boe 5 en hoopt op pure shifted pungs of four shifted pungs. 

q

Vervolg van pagina 19

Vervolg van pagina 19
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5E NEGEN POORTEN TOERNOOI

ET IS WEER ZOVER, 4 SEPTEMBER ons eigen

toernooi (van de Negen Poorten) in IJsselstein.

En een jubileumtoernooi, want we organiseren

het voor de vijfde maal. Na vroeg op te zijn gestaan, de

hond heeft een extra rondje nodig omdat het vrouwtje

hem lang alleen moet laten en de baas moet werken,

op weg naar het Cals College. Leuk spannend, een lek-

ker gevoel bij het fietsen naar onze locatie.

Zou het lukken vandaag? Zit het geluk een beetje in de

goede hoek, want zoals de kenners beweren, 35% in-

zicht, 35% ervaring en 35% geluk. Bij het inschrijven

mag je een leuke attentie kiezen, een fotostandaardje

op een mahjongsteen (hoe kan het ook anders). Wel

wanneer je laat komt, heb je nog weinig te kiezen, voor

mij een bamboe zes.

Leuk al die bekende gezichten. Elk toernooi wordt de

groep bekenden iets groter en na mijn vrijwilligerswerk

op het W.K. in Utrecht vind ik het erg leuk om de an-

dere vrijwilligers terug te zien. We hadden de afspraak

gemaakt ons in het blauwe “staff`” poloshirt te hijsen,

maar er waren wat dissidenten, die zich niet aan de af-

spraak hadden gehouden nietwaar Ad en Pauline? Ik

had hem in mijn tas voor het

geval dat. 

Dan de eerste ronde én de

eerste stenen, altijd span-

nend. Alleen wat ging het

slecht! Wat een geknars van

hersenen. En dan ondanks

al mijn harde werken na de eerste ronde 0 tafelpunten

en -153, wat kan het tegenzitten.

Wel, dat was niet het begin, dat ik in gedachten had ’s

morgens. De prijzen zouden mijn neus voorbijgaan.

Maar één troost, de “meisjes”van de catering hadden

weer hun beste beentje voor gezet. Heerlijke broodjes

met of zonder boter én de eerste uitslagenlijst. Met een

volle mond ontdek ik mijn stand na één ronde en die

was niet goed voor mijn spijsvertering. Nummer veertig

van de veertig. Maar een voordeel bij een nadeel, ik kon

alleen maar stijgen.

Dus vol goede moed naar de volgende ronde. Wel, wat

is het toch een raar spel, dat

mahjong. Alles wat niet lukte

de eerste ronde lukt nu wel,

het loopt op rolletjes. De ene

hu na de andere en verschil-

lende self-picks. Het kon niet

op, ik geneerde me bijna te-

genover de medespelers. Ik

sluit ronde twee af met 4 tafelpunten en +264. Wel dat

was een opsteker. Als een komeet schiet ik omhoog op

de ranglijst van plaats veertig naar veertien. Dan de

“plaspauze”

En dat is te merken. Het is niet zo simpel om op tijd bij

de derde ronde te zijn. En dan, nadat iedereen zijn kan-

sen heeft geschat wordt er voor de derde keer op de

gong geslagen. En geloof me, daar kan John Oostrom

wat van.

Ronde drie en vier verliepen zo’n beetje als ronde één,

dus jullie begrijpen het al, geen prijs voor Ria, maar wat

een gezellige en sportieve mensen, waar ik mee ge-

speeld heb. Daarom, dankjewel Greet, Chantal, Sonja,

Corryne, Ada, Cor, Anja, Toos, Annemieke, Ieneke,

Maddy en Janet.

Ondanks de slechte eindstand heb ik een enorm goed

gevoel bij dit toernooi. En tot slot gefeliciteerd Ad en ge-

feliciteerd Greet. ■

H

Uitslag competitie: Yvonne (2), Ad (1) en Eveline (3)

Uitslag recreanten: Michel (2), Greet (1) en Marianne (3)

q RIA VAN DER PUTTEN lMICHEL LAMERS



6 Mahjong Magazine 3 / 2010

DE ANDERE KANT VAN...

Tijdens een ALV van januari 2009 werd er 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 een 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 nietmahjongen. De ”schrijverspen” is deze keer
doorgegeven aan Gert van der Vegt.

q l GERT VAN DER VEGT

Van vogels heb ik minder verstand, ik hoor ze en herken

enkelen aan het geluid, maar de meesten blijven voor

mij gewoon vogels. Hier in de Zaanstreek is dat wat

eenvoudiger. 

Weidevogels zitten meestal stil in het gras. Met behulp

van een kijker en boekje en de opgedane kennis bij de

Zaanse vogelwacht, weet ik dezen meestal wel te de-

termineren.

Laatst was er hier mij in de buurt een spotvogel waar-

genomen. Daar fiets ik dan wel heen, maar nu zit er een

hele groep in Hoorn en dat is me dan te ver.

Op een vakantie in het voorjaar in Engeland, kon ik een

paar eilandjes langs de kust bezoeken, onder begelei-

ding van de plaatselijke vogelwacht. Daar heb ik zeer

bijzondere vogels gezien. Een stern vond dat ik te dicht

bij haar nest kwam en liet dat duidelijk weten door me

een stevige pik op mijn hoofd te geven. Naast de tent

zat in de avond vaak een vogel mooi te fluiten, ik kon

maar niet zien welke dit was. Dus heb ik een foto ge-

nomen en thuis zat een zelfde soort in onze tuin. Hier

kwam ik erachter dat het de groenling is.

In de winter zit mijn tuin vol vogels, want ik voer ze met

van alles en nog wat. Hiermee sluit ik dan ook af.

Ik geef het toetsenbord over aan Martha Pasterkamp.

En wens u allen een prettige Kerst en veel goeds in

2011

Hier een link naar de groenling, dan kun  je hem zien en

horen

http://www.vogelvisie.nl/soort/groenling.php ■

K KREEG TOT MIJN VERRASSING de pen aange-

reikt van Bert Claessen. Ik heb echt mijn best ge-

daan, maar met mijn pen krijg ik niets op de

computer. Dus het toetsenbord er maar bij gehaald.

Wat is de andere kant van de Zaanse man die inmid-

dels al jaren mahjong speelt ?

Ik ben een echte spelletjesfanaat en wist op mijn derde

al voor elkaar te krijgen dat mijn vader even zijn werk het

werk liet om een potje vissersgeluk met mij te spelen.

Een van mijn andere kanten is wandelen. Een vakantie

waarin ik niet gewandeld heb, is al heel erg lang gele-

den en door het jaar heen wandel ik geregeld. Dag-

tochten van 20 km zijn voor mij een lekkere afstand.

Veel meer hoeft niet. Zo heb ik het Pieterpad op een

paar kleine stukken na helemaal gelopen. Ook berg-

routes in Frankrijk, Oostenrijk staan op mijn lijst.

Het gaat mij niet om de snelheid, de afstand, maar ge-

woon om lekker te lopen en te genieten van de bloe-

men en de vogels.

Als ik bloemen onderweg zie, wil ik meestal weten wat

de naam is. Een bloemenboekje ontbreekt niet in mijn

zak. Ik sta niet bij elke bloem stil, want een beetje

tempo mag er wel zijn, maar soms bij een bijzonder

exemplaar zoek ik hem op. 

I
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MAHJONG PROBLEMEN VAN ANTON

Als ik aan de speeltafel zit lijkt het wel eens dat het maken van een kong 'verplicht' is. Veel spelers openen hun

hand om een melded kong te maken. OK, het geeft een extra punt en wellicht bederf je het plan van een andere

speler, maar je verliest je punten voor een concealed hand en de kans op punten voor two or three concealed
pungs. En in het begin van het spel past die andere speler rap zijn of haar plannetje aan. 

Het is dan ook eerder uitzondering dat het verstandig is om een kong te maken. Daarom nog maar eens een aan-

tal spelsituaties, waarin het al dan niet maken van een kong centraal staat. In alle situaties spelen we Mahjong

Competition Rules en je mag er van uit gaan dat alle stenen die mogelijk van belang zijn nog in voldoende en ge-

lijke mate in het spel beschikbaar zijn. 

1. Stel, we zijn in de ronde van de zuidenwind en je bent zelf oost. Iemand gooit noord. Maak je de kong of niet ?  

2. Heeft het in dit geval zin om een kong rode draken te maken als iemand deze weg legt ? 

3. Wat doe je hier als iemand een bamboe 2 of teken 6 weg legt ? En bij een bamboe 8 of kringen 3.

4. Heeft het hier zin om een kong bamboe 1 of teken 7 te maken ?

5. Een erg mooie hand, maar wat doe je er mee om zoveel mogelijk kansen op een winnend spel te krijgen ? 

Oplossingen op pagina 20 �
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UITWISSELINGSTOERNOOI DE OASE

q EUGENIE TEUNISSEN l NETTIE DIRAR/IENEKE MARSIDI

Uw verslaggever volop in concentratie De speelzaal

De winnaars vlnr  Michel (3), Jack’lien (2), Bert (40) en Gerard (1)

P ZATERDAG 6 NOVEMBER KWAMEN 40 spe-

lers bijeen van de Mahjongclubs: ‘De Vier Winden’

uit Loon op Zand, ‘De Negen Poorten’ en ‘De

Oase’ uit IJsselstein bij de Oase.

Er werd volgens de Chinese regels gespeeld, in drie

rondes van anderhalf uur.

Na de koffie met cake had iedereen er zin in. Ook wer-

den drie consumptiebonnen aangeboden.

Gastvrouw Jack’lien Pilgram van ‘De Oase’ heette

iedereen welkom in de mooie zaal van het wijkcentrum

Pulse: de Oase. 

Om 11.00 uur ging de eerste gong: het toernooi kon be-

ginnen. Er waren ook deelnemers, die voor de eerste

keer aan een toernooi mee deden. 

De oudste deelneemster is Eline Lo A-Njoe: 91,5 jaar;

en de jongste: Eline West. (Eline was ook onlangs 65

jaar getrouwd met Andre, waarbij de burgemeester na-

mens de Gemeente IJsselstein,

op haar feestje in de Oase tus-

sen haar Mahjong vrienden, zijn

gelukwensen kwam aanbieden;

ook Koningin Beatrix en de com-

missaris van de Koningin in de

provincie Utrecht hadden naar

het briljanten bruidspaar een feli-

citatie gestuurd).

Ondanks het vriendschappelijke

karakter werd vermeld dat het

tellen echt zelf diende te ge-

schieden. Zo nu en dan werden enkele punten vergeten

en niet door de minsten.

In de lunchpauze werd honderduit gepraat over de er-

varing en aan enkele gezichten kon je zien dat de pun-

ten niet hun kant waren opgekomen. Er waren ook tien

hele blije smoeltjes bij, de te verwachten winnaars? Ook

waren ‘mikkemannen’ te verdelen, die door ‘De Vier

O

Winden’ werden meegebracht, een heerlijke traktatie.

Na de tweede spelperiode kwamen er kleine wijzigin-

gen in de top-10 en was Gerard

van der Bie nog steeds de eer-

ste. “Het gaat erom”, zegt hij

“dat je snel een paar goede

combinaties kunt maken”. (dat

proberen we natuurlijk allemaal

te doen maar de steentjes moe-

ten wel komen). “Ik was al een

paar keer lang wachtend”,

hoorde je in de wandelgangen.

Na de thee-pauze is de laatste

kans om nog punten bij elkaar te

sprokkelen en zetten we ons beste beentje voor. De

gongslag ging, teken dat het toernooi is beëindigd. 

Na het verzamelen van de tellijsten begon Ieneke

Marsidi en helpers de cijfers op te tellen.

Onder genot van een glaasje werden zoutjes en bitter-

ballen rondgedeeld. qVervolg op pagina 20
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DISCARD QUIZ

Draw Dora

Draw Dora

Draw Dora

Draw Dora

Draw Dora

John Kuijpers heeft toestemming van Takunori Kajimoto gekregen om exclusief voor het Mahjong Magazine (MM)

‘The Discard Quiz’ te vertalen naar het Nederlands. In iedere editie komen 5 vragen met antwoorden uit dit boekje

aan de orde. Het boekje is ook te bestellen 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 de pagina’s 14 en 15.

Uitleg bij Situatie

Als voorbeeld: Situatie: Oost – 2e   Oost 9e beurt

- Oost – 2e betekent : Oost is de rondewind en het is het 2e spel

- Oost 9e beurt betekent : Oost is the positie van de van de speler en het is zijn 9e beurt

Vraag 31

Wat is de mahjong droom?

Situatie: Zuid – 1e    West 7e beurt

Vraag 32

Zou je kunnen winnen met deze kans?

Situatie: Oost – 3e     Noord 10e beurt

Vraag 33

Op welke steen zou je willen wachten?

Situatie: Zuid – 2e    West 8e beurt

Vraag 34

Je bent Oost en je hebt wat pluspunten. Wat is nu voor jou de beste keuze?

Situatie: Zuid – 3e   Oost 9e beurt

Vraag 35

Wat is de waarde van de Dora?

Situatie: Zuid – 1e    Noord 8e beurt
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KINRYU MAJAN TAIKAI

KMT. Al met al weet ik zeker dat de organisatie terug

kan kijken op een geslaagd en gezellig toernooi. 

Terwijl ik dit artikel voor het mahjongmagazine zit te

schrijven, vraag ik mij ineens af wat Kinryu Majan Tai-

kai betekent. Zou dit een van de Japanse termen zijn

voor een mogelijkheid om mahjong mee te maken?

Lang leve het internet. Het is Japans voor Gouden

Draak Toernooi. Zo heeft het schrijven van dit artikel me

ook weer wat geleerd.

■

Zal ik het nog redden?

V.l.n.r.: Ans (3), Yvonne (1) en Marian (2)

Op de achtergrond uw verslaggever volop in actie.

ERWIJL IK IN DE FILE STA (zaterdagmorgen

09.00 uur!) neem ik nog even het overzicht met

alle yaku’s door. Wat mag wel en vooral wat mag

niet. Hoe ging dat ook al weer met het bepalen van (tij-

delijk) oost? De 1-4-7 regel wordt nog even opgefrist

en na deze gedegen voorbereiding is het dan tijd om

te gaan spelen.

Paula opent het toernooi met de traditionele slag op de

gong en we kunnen beginnen. In de eerste ronde heb

ik de wong. Helaas is Hanneke Morel minder gelukkig;

zij gooit mij regelmatig uit. Heel sportief helpt zij daarna

met het tellen van yaku’s en punten.

Hierna genieten wij van de prima lunch. De tweede en

derde ronde verlopen wat minder, maar niet dramatisch

slecht waardoor ik terugzak naar een 6e plaats. Dit zou

voor mij als eindplek een heel acceptabele plaats zijn.

Het is dus zaak de laatste ronde niet al te gek te doen

en in ieder geval in de plus te eindigen. Maar helaas;

het loopt anders en ik word laatste aan de tafel. Als be-

loning krijgt de verliezer dan ook nog een kadootje van

-9000 punten, waardoor het totale resultaat deze ronde

echt diep in rode cijfers komt. Dit gaat me zeker een

mooie klassering kosten en ik zit na afloop dan ook

even goed te balen.

Na enige commotie over punten die verwisseld waren,

is dan uiteindelijk de toernooiwinnaar bekend, nl

Yvonne van der Heide. Marian Peerdeman wordt, op

haar verjaardag, 2e met 16.000 punten achterstand. Dit

was haar 1e riichi toernooi; een prachtig resultaat dus.

Zij wordt gevolgd door Ans Hoogland. Uw verslaggever

moest uiteindelijk genoegen nemen met een 12e

plaats. Als Nederlands kampioen riichi wordt een dol-

gelukkige Ans ”gekroond”. Zij was de beste speler over

het kersenbloesemtoernooi en het vandaag gehouden

t
q JANINE SCHOLTEMEIJER lMARTIN REP
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DAJA - 13 WEZEN TOERNOOI

P ZONDAG 21 NOVEMBER reden we naar het

Daja - 13 Wezen Toernooi in Berlicum.

Ieder jaar weer prima georganiseerd en met 96

deelnemers een groot toernooi..

Recreanten en competitiespelers hadden er duidelijk

zin in.

Voor de laatsten nog een kans om zich te kwalificeren

voor het EK in Méstre.

Na de inschrijving, compleet met tijger, kon de strijd los-

barsten!

Gert van der Vegt liet ons even schrikken met zijn val en

ik had het ‘geluk’ dat hij bij mij aan tafel zat. De ene na

de andere mahjong maakte ik, het geluk (wong) was mij

goed gezind.

Vorige keer had hij een kongroof van mij en deze keer

was de wraak zoet!!? Of het nu kwam door zijn val, ik

zou het niet weten, maar 4 tafelpunten om te beginnen

was niet slecht.

De volgende ronde idem,

dito.

Na de lunch trof ik Gerda

van Oorschot die zich nog

moest waar maken voor het

EK.

Een makkie dacht ik, want

op het Negen Poorten toer-

nooi afgelopen zomer kwam

zij niet aan de bak.

Maar niets was minder waar,

de ene self-pick na de ander maakte ze. Pffff.... Zal er

kort over zijn, ik kreeg 2 tafelpunten.

De laatste ronde dus met 10 tafelpunten ingegaan en

daar ook nog 2 tafelpunten gehaald.

Niet slecht voor een ‘amateurtje’ en Gerda blij met haar

kwalificatie!

O
q ©EES VAN DEN BRINK l ELS KUIJPERS

Uitslag recreanten: Alfonso (2), Sonja (1) en Mark (3)

Uitslag competitie: Janco (2), Martha (1) en Peter (3)

Martha Pasterkamp van onze Negen Poorten heeft bij

de competitiespelers gewonnen.

Haar eerste toernooioverwinning! De laatste ronde was

zij knap zenuwachig en

glom uiteindelijk van oor tot

oor. Bij de recreanten was

Sonja Meulendijk van

Schoon Spel  de gelukkige.

Ook zij helemaal in de wol-

ken.

Uiteindelijk werd ik 8e, een

gedeelde 5e plaats. Ik was

er blij mee.

Na de uitslag zijn we aangeschoven aan het Italiaans

buffet. Heerlijk en meer dan genoeg. Jammer dat er niet

meer mahjongers bleven eten, ze weten niet wat ze ge-

mist hebben.

De organisatie kan op een geslaagd toernooi terug kij-

ken en op site van Daja kan je het nog eens beleven!

■

Volop spanning, wie wordt het???
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5TH ITALIAN OPEN

P VRIJDAGMORGEN 12 november, zo tegen

06.00 uur vertrokken we met de auto naar Italië.

Na een voortvarende reis kwamen we tegen 4

uur aan in Travedona een dorpje in de buurt van Varese

waar we 2 nachten zouden slapen bij onze Italiaanse

vrienden Laura en Vittorio Bassi.

Na een lekkere maaltijd en een leuke avond was het

wat laat slapen gaan.

De volgende ochtend gingen we tijdig richting Milaan,

zo’n 30 kilometer verderop waar we eerst nog Martin

Scheichenbauer moesten ophalen.

Hierna reden we naar de locatie waar het mahjong-

kampioenschap zou plaats vinden.

Het was een leuk weerzien met veel bekenden uit

Italië, Hongarije, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland.

Om half twee begon het toernooi. Gespeeld werd er in

twee zaaltjes met totaal 84 spelers.

Na de eerste 3 rondes gingen alle spelers te voet, zo’n

10 minuten verderop naar een restaurant waar we ge-

zamenlijk een diner nuttigden.

Hierna zo tegen half elf ’s avonds vond de 4e ronde

plaats, voor veel spelers een moeilijke ronde na het

eten en wat alcohol.

Daarna was het weer na huis rijden en

tegen half twee lagen we weer in bed.

’s Morgens vroeg weer vroeg eruit

want om negen uur begon de 5e

ronde.

De 6e ronde was wel een bijzondere

ronde voor mij, in Italië samen aan tafel

met Marianne Croese en Ad van der

Linden samen met 1 Italiaan, nl Fab-

brizio Ferri.

Daar rijdt je dan bijna 1000 km voor om tegen 2 land-

genoten te spelen. !!!!!

Het leek erop dat we door Fabbrizio werden ingepakt,

O
q CHRIS SCHEFFLER l JAAP CROEZE/FIMJ

Een Nederlands onderonsje? Eén van de twee speelzalen.

Giacomo (2), Sébastien (1) en Patrizia (3)

zoals Ad tegen hem zei halverwege het spel “You win

the table “maar aan het eind van de ronde waren de

punten voor de Nederlanders en stond Fabbrizio met

lege handen.

Tegen 16.00 uur was het toernooi voorbij. Een goed ge-

organiseerde wedstrijd fijne rondes en

goede tegenstanders.

Persoonlijk heb ik een middelmatig

toernooi gespeeld, maar omdat dit voor

mij de eerste keer was dat ik in Milaan

heb gespeeld, de vorige 3 maal dat ik

zou gaan ging het steeds door per-

soonlijke omstandigheden niet door,

was ik tevreden dat ik eindelijk eens in

Milaan heb mogen spelen.

Na de prijsuitreiking zijn we met andere

vrienden meegereden naar Cesena waar we nog

enkele dagen hebben doorgebracht in ons favoriete

vakantieland Italië.

■
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DE REUS VAN ROTTERDAM

Uitslag recreanten: Annemieke (3), Erie (1) en Anja (2) Uitslag competitie: Pauline (3), Ma Prem Sohana (1) en Marleen (2)

De recreatiespelers hadden de mooiste plaatsjes ge-

kregen langs de langgerekte koikarpervijver. Na een

spannende strijd mochten de nieuwe Reuzen, o nee,

Reuzinnen van Rotterdam naar

voren treden om hun trofeeën in

ontvangst te nemen.

Paulien heeft met haar nieuw ver-

worven titulatuur (ze werd 3e van

de Reuzinnen van Rotterdam bij

de competitiespelers) opvallend

goede zaken gedaan na haar de-

sastreus verlopen toernooi in Am-

sterdam (0 punten): opeens gloort

en lonkt Venetië aan de horizon ...

De troostroos voor de 4e plaats

ging dit jaar naar Ria.

Allen konden na de prijsuitreiking weer tevreden naar

huis, al zullen sommigen de volgende keer toch wat

meer puntjes willen scoren.

■

RIJDAGMIDDAG VIEL OP Humanitas Bergweg

te Rotterdam al de nodige mahjong-activiteit te

ontwaren: vlaggen werden opgehangen, lampi-

onnen aan een lange draad geregen om de hele zaal te

kunnen overspannen en de benodigde tafels werden

supernauwkeurig op rij gezet en speelklaar gemaakt.

Het toernooi kon beginnen!

Zaterdag 2 oktober was het dan zover. Anouk en Anton

zaten klaar voor de start om alle deelnemers te voor-

zien van de inmiddels overbekende halsbandjes en ron-

deschema´s.

Op het grote Atrium bleek het soms wat moeilijk om de

kapstok en de wc´s te vinden, deze kleine probleem-

pjes konden echter de goede en ontspannen sfeer niet

verstoren.

Later op de dag was het ontbreken

van wc-papier een iets lastiger pro-

bleem, waarvan de schrijver dezes

niet weet hoe dat eigenlijk is opge-

lost (hij heeft wel de volgende dag

melding gemaakt bij de directeur

van dit minpuntje).

Ingrid zorgde aan het begin van de

1e ronde voor een duidelijke inlei-

ding en had ook de bloemstukjes

en prijzen weer als vanouds mooi

gerangschikt. Het spelen kon een

aanvang nemen.

Voor sommige competitiespelers was het spelen met

stenen zonder cijfers een verrassend nieuwe ontwikke-

ling, echter geen onoverkomenlijke hindernis (voorzo-

ver bekend).

V
q ZEGER DE JONG l JAAP CROEZE
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ROODE VIJVEN TOERNOOI

q HARRY KAL l COR HOOGLAND & MARTIN REP

Dag 1: Ton (4), Anneke (3), Janco (1) en Sergey (2) Dag 2: Ingrid (3), Laua (1) en Gertjan (2)

De uiteindelijke winnaar.

Dicky haalde ik een mooie 20.900 punten.

De 4e ronde kwam ik er niet echt meer aan te pas aan-

gezien Janna Guyt besloten had de meeste spelletjes

te winnen met zelfgetrokken stenen. In

deze ronde verhoogde ik de feestvreugde

nog door de winnende score aan de ver-

keerde speler toe te kennen waar ik na 4

potjes pas achter kwam. Toen heeft Chris

Scheffler de telling maar overgenomen. In

deze ronde speelde ook Laura van Dor-

land mee die een paar keer iets te veel

risico nam en daar met -25.000 punten

voor moest betalen.

Dat ze daar snel van geleerd heeft merkten we de vol-

gende dag.

Over dag 2 kan ik kort zijn: Ik had beter thuis kunnen

blijven. Ik denk dat ik 3 mahjongs gemaakt heb de hele

dag. In de 6e ronde gooide ik een winnende steen weg

die voor twee mensen mahjong opleverde, dat betekent

dus dubbel betalen. Deze klap ben ik niet meer te

WEE PUNTJES OM TE BEGINNEN: 1) Ik wil er

niet meer over praten. 2) Ik speel nooit meer

Mahjong.

Wat betreft punt 1: Dat zal niet helemaal gaan want ik

had beloofd een stukje te schrijven over het Roode

Vijven Riichi Toernooi gehouden op 23 en 24 oktober

2010 in Doetinchem.

De eerste dag moest ik een omweg maken vanwege de

afsluiting van de afrit bij Huizen.

Dus reed ik door de pittoreske dorpjes Blaricum en

Laren waar, zoals we allen weten, de sloebers en ar-

moedzaaiers van ons land in hun schamele hutjes

wonen. Zoals altijd weer veel te vroeg vertrokken dus

ruim op tijd aanwezig in het denksportcentrum voor wat

bakjes koffie.

Mijn ervaringen tijdens het vorige Riichi toernooi waren

dusdanig dat ik me nu heilig had voorgenomen om

geen gevaarlijke stenen meer weg te gooien. Laten we

kijken hoe dat uitwerkte:

In ronde 1 kwam ik tegen Eveline Broers,

Gert van der Vegt en Maurice Demmer.

Ik kan me nog herinneren dat Eveline

vroeger zei:”Oh jé, ik moet tegen Harry.”

Tegenwoordig zeg ik: ”Oh jé, ik moet

tegen Eveline.” Ook nu weer maakte ze

haar reputatie waar. Al in het eerste spel

een superschoon spel met zelfgepakte

steen. Kijk dan kan je veilig spelen maar

daar doen we niks meer tegen. Eveline

gaf haar voorsprong ook niet meer weg deze ronde en

gelukkig lukte het me nog wel om 2e te worden met

+13.300 punten. Dat vond ik een bemoedigend begin.

In ronde 2 al heb ik mijn principe een paar keer verla-

ten en heb Ton Rijnders een paar keer gevoerd hetgeen

me op -40.000 punten kwam te staan. Nog niks verlo-

ren, nog 2 ronden.

En inderdaad in de 3e ronde tegen Ilke, Marianne en

T

3 / 2010 Mahjong Magazine 15

DISCARD QUIZ

(Ideaal wachtend)

Antwoord vraag 34

Gooi weg: Kringen-6

Met deze hand is het moeilijk om een 678 Mixed Triple Chow te maken. Als je Bamboe-

6 trekt kun je het opgeven, niet dan? Omdat je Oost bent is het het beste om ze snel mo-

gelijk wachtend te worden en zoveel mogelijk kansen open te houden.

[Ideaal wachtend]

Antwoord vraag 35

Gooi weg: Teken-3

Veel beginnende spelers zijn bezorgd over hoe ze met de Dora moeten omgaan. Er is

niets aan de hand in de geschetste situatie, je kunt gerust Teken-3 weggooien.

(Ideaal wachtend)

Dora

Dora



De antwoorden op de Discard Quiz vragen van pagina 7.

Antwoord vraag 31

Gooi weg: Teken-8

Als je wilt gaan voor een Outside Hand zonder honors en een 789 Mixed Triple Chow, dan

moet je Bamboe-1 weggooien. Echter, het is makkelijker om 3 pungen negens te maken

met All Terminals. Daarom gooi Teken-8 weg en wacht op de volgende steen.

(Ideaal wachtend)

Antwoord vraag 32

Maak een Concealed Kong met de Bamboe-6.

Met deze hand moet je voor All Green gaan. Als je een Concealed Kong maakt van Bam-

boe-6 zullen je tegenstanders geneigd zijn Bamboe-8 weg te gooien. Dit, omdat het moei-

lijk wordt een combinatie met Bamboe-7 en Bamboe-8 te maken.

(Ideaal wachtend)

Antwoord vraag 33

Gooi weg: Kringen-4

Deze hand biedt de mogelijkheid voor een 678 Mixed Triple Chow. Indien je zou kiezen

voor een Single Wait op Teken-7 of Teken-8, dan heb je niet zo’n beste waarde van je

hand. De beste steen zou Teken-6 of Kringen-8 in je volgende beurt zijn.
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DISCARD QUIZ

Dora

Dora

Dora
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VAN DE REDACTIE

boven gekomen. In ronde 7 lag Martin Rep op stoom

(hij zei nog: ”Dat heb ik anders nooit!” Ik moest toen

even aan dat zielige hondje denken).

Ik hoefde me geen zorgen te maken omtrent het weg-

gooien van winnende stenen, ze trokken ze zelf wel.

In de laatste ronde speelde ik weer tegen Laura die

deze 2e dag op dat moment op de 5e plek stond.

Tijdens de ronde maakte ze de ene na de andere (grote

en minder grote) mahjong waar niet tegen op te spelen

was; ze had duidelijk geleerd van haar débacle van de

vorige dag. De zenuwen gierden haar door de keel en

bijna werd het teveel voor haar. Ze eindigde de ronde

met +56.000 punten en werd daarmee kampioen van

die dag. 

Ik eindigde de 2e dag met -83000 punten hetgeen een

dieptepunt was in mijn Riichi carrière.

Opgeteld over de twee dagen werd ik 1 na laatste. Voor

Hanneke Morel die 2 dagen lang een litany of horrors

had meegemaakt. Het kan blijkbaar altijd nog erger.

Afgezien van al dit was het een gezellig toernooi met

lekkere broodjes tijdens de lunchpauzes (die gelukkig

maar een half uur duurden), warme worsten als tus-

sendoortje en pepernoten.

Wat betreft punt 2: Ik denk dat dat ook niet gaat ge-

beuren want ik heb me alweer opgegeven voor het vol-

gende toernooi.

■

q

De redactie wil graag het volgende met u afspreken:

Meestal word je door de redactie benaderd om een stukje te q schrijven

voor het MM. Dat is een “hele eer” en als de redactie iedereen eens een

keer vraagt kom je maar 1 x in de 5 jaar aan de beurt!!!

Bij de toernooien waar ook recreanten spelen worden die bij voorkeur ge-

vraagd om een stukje te schrijven. Bij de buitenlandse toernooien zijn uiter-

aard de competitiespelers de “klos”.

De daarbij behorende foto’s worden meestal geregeld door de redactie met

vermelding van de betreffende lfotograaf. 

De bedoeling is dat als iemand benaderd wordt, dat binnen ± twee weken

aanlevert. De ervaring leert dat het dan nog vers in het geheugen zit en er

geen leuke ‘in’s’ en ‘out’s’ verloren gaan.

Een leuk bijkomend voordeel van het bijtijds aanleveren is dat je als 1e een

zgn PDF-proef (concept) krijgt van jouw bijdrage in kleur. Mocht je dan nog

op- en/of aanmerkingen hebben dan kan dat nog gecorrigeerd worden, We

zullen maar zeggen service van de zaak??!!

Maar om het eens op zijn ”Cruijffiaans” te zeggen heeft elk voordeel ook zijn

nadeel. Bij te laat aanleveren komt de levertijd in gevaar en mag uw redac-

teur overuren draaien. Oeps!! Ja, je loopt zelfs het risico dat het niet meer

geplaatst kan worden. Als je bijtijds aanlevert (sluitingsdatum kopij) heeft

de redactie alle tijd om er weer een leuke uitgave van te maken. Hij kan de

”lege” pagina’s nog vullen met uw bijdrage en/of een zgn ”stoppertje” ge-

bruiken om op een veelvoud van 4 pagina’s te komen.

Als laatste wil de redactie u veel ”WONG” en speelplezier voor het komend

Mahjongjaar toe wensen, veel gezondheid en voor de EK-gangers volgend

jaar in Mestre: ”WONG”, ”WONG”, ”WONG”, ”WONG”, ”WONG”. ■



12 Mahjong Magazine 3 / 2010

4TH MAHJONG OPEN BADEN

q AD & l PAULINE VAN DER LINDENET BADEN OPEN WERD dit jaar wederom geor-

ganiseerd op de locatie bij het park.

48 deelnemers uit 7 landen stonden klaar om de

degens te kruisen. Alles was georganiseerd zoals je

van onze Oosterrijkse vrienden mag verwachten: “tot in

de puntjes”.

Op de eerste dag speelden we 3 rondes. De sfeer was

heel ontspannen en de regels werden keurig gehan-

teerd zonder dat het mes op tafel lag. 

‘s Avonds gingen we met vrijwel de gehele groep, onder

begeleiding van Oosterrijkse muzikanten, naar een

weinstube waar een maaltijd en wijn klaar stond.

Heel gezellig en al snel werd onder begeleiding van de

muzikanten de armen in elkaar gestoken om op een

echt öktoberfest achtige wijze” te hossen.

H

De volgende dag was het weer vroeg dag. Om 8:30 (ja

u leest het goed) rolden de stenen alweer over de tafel.

Net zoals de dag ervoor waren het Eti en Johannes die

streden om de hoogste positie.

Tot de 5e ronde was Eti degene met de meeste kan-

sen, maar in een onderling gevecht in de 5e ronde

moest zij genoegen nemen met 1 punt. Johannes won

de tafel. In de 6e en laatste ronde probeerde Eti nog

voorbij te komen, maar het mocht niet baten.

Johannes Scott- Weijers werd de trotse winnaar van het

Baden Open. En wij als Nederlanders? Wij eindigden

keurig onder het midden.

Al met al een prima toernooi, fantastische sfeer en

zeker voor herhaling vatbaar.

■
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MAHJONG CHAMPIONSHIP OF RUSSIA

q PAULINE & l AD VAN DER LINDENNS VOLGEND TOERNOOI WAS IN Moskou. Om

teleurstellingen te voorkomen hadden we ons goed

voorbereid.

Mark Chizhenok was zeer behulpzaam en zorgde er-

voor dat we op de eerste avond op onze hotelkamer te-

recht kwamen

Na een paar dagen in Moskou veel van de toeristische

trekpleisters bezocht te hebben, begon op zaterdag het

toernooi.

Na het inzetten van 2 reservespelers konden we met

32 spelers beginnen aan de eerste 3 rondes.

Wat opviel op het toernooi was de gemiddelde leeftijd

van de spelers. Ze waren vele jonger dan wij gewend

zijn. Het toernooi verliep goed georganiseerd ook al

was de taalbarriëre soms een handicap.

Tot aan de laatste ronde was het spannend. Uiteindelijk

hadden 7 spelers tot de laatste ronde nog kans op de

nummer 1 positie.

In een bizarre eindronde scoorde 6 van de 7 spelers 0

punten. Hierdoor werd Alexander Doppelhoffer eerste

en kon hij voor de tweede keer op rij de prijs mee naar

huis nemen.

En wij als Nederlanders?

Wij deden het iets minder dan in Baden, maar hebben

een fantastische ervaring gehad. Wellicht de volgende

keer in St. Petersburg weer.

■

O
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