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Sommige clubs zijn al aardig aan

de weg aan het timmeren. Zijn ze

in de war en is de Nationale Mah-

jongdag een maand eerder??

Feit is dat De Negen Poorten en

de Bond (met medewerking van

leden van Schoon Spel en een

Kongrover) in het weekend van

27/28 augustus volop in de weer

waren voor ons mahjongspel.

Zaterdag waren Dimphy, Kees,

Sohana, Elly en Gert in Veldho-

ven bij Abunai, het grootste ani-

meconventie van Nederland,

aanwezig met een Mahjongwork-

shop. 2400 overwegend jeugdige

bezoekers en velen waren prach-

tig uitgedost als hun favoriete

strip  held.

De workshop werd druk bezocht

en ± 40 geïnteresseerden waren

zo enthousiast dat ze voor het

eerst van hun leven een potje

Riichi mee speelden.

De tijd vloog en iedereen had het

erg naar zijn zin. Een zeer ge-

slaagd weekend.

Gerard en Tanny van De Negen

Poorten waren in dat weekend

aanwezig op de Open dag van

het Kursus-projekt IJsselstein.

Zondag zaten Gerard en Trees

op de verenigingendag op City-

plaza in Nieuwegein.

Het was koopzondag en omdat

het weer niet zo best was; vele

bezoekers. Gezien de belang-

stelling beloofd dat wat als de

‘echte’ Nationale Mahjongdag op

25 september er is.

■
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Welkom bij Mahjongshop Dot1

Mahjong is een van de oudste spellen ter wereld maar geniet de

laatste jaren een toenemende populariteit. Oorspronkelijk werd het

spel alleen in China gespeeld, maar inmiddels heeft het ook

Europa veroverd. In deze winkel vind u met name Mahjongspellen

en accessoires.

Het artikelaanbod wordt regelmatig uitgebreid, levering vanuit

voorraad binnen 3-5 werkdagen.

Bestel uw mahjong games & accessories bij 

http://www.mahjongshopdot1.nl/index.html
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HET ZGN “BERT-HANDJE”

Belangrijke variant in deze sprokkelhand is de combinatie met de stenenvreter. Als je twee tekens 3 hebt en de

derde kan pungen om op de vierde wachtend te zijn kan dit een goed speelbare hand zijn.

Voorbeeld:

Mahjongsteen  

Dit is 4 punten voor de laatste steen, 2 punten voor stenenvreter, 2 punten voor simpele stenen en 1 voor de

enige mogelijkheid.

Het nadeel van de vierde steen is wel dat iemand deze steen in zijn hand kan hebben voor een chow en je dus

tot het einde van de muur kan wachten.

De laatste combinatie die ik hier bespreek voor sprokkelen is het handje buitenkantje. Eenen, negens, winden en

draken in alle combinaties. Dit is 4 punten met goede mogelijkheden naar de 8 te gaan, maar deze combinatie

heeft een aantal haken en ogen.

Zelf speel ik deze combinatie meestal met een andere combinatie die 2 punten geeft. Een voorbeeld is all chows,

of een pung van draken of een pung eigen wind/rondewind. Als dat niet zo is moet je op 4 manieren 1 punt be-

halen en dat kan soms erg lastig zijn. Het gebeurt mensen regelmatig dat ze op 7 punten blijven steken en dus of

op een zelf getrokken mahjong moeten hopen of wachten op de laatste steen of de hand moeten omgooien.

Voorbeeld:

Mahjongsteen  

Handje buitenkantje voor 4, pung van draken voor 2, gemengde dubbele chow voor 1 en hoeksteenchows voor 1.

Wat verder ook een mogelijkheid is om op te spelen is de verborgen schat, maar aangezien deze een grote dosis

geluk vereist, ga ik hier niet verder op in.

De andere 4 punten kunnen op allerlei manieren komen:

Voorbeeld:

Mahjongsteen:  of  (is uiteraard ook goed, aangezien je dan gemengde verspringende chows hebt).

Verborgen schat, eenvoudige stenen, chow hand.

Ik hoop hiermee enig inzicht te geven over de sprokkelhandjes en de kracht van een heleboel kleine combinaties,

die samen toch mahjong kunnen maken. Het is misschien geen 88 punten, maar als je een mahjong van 8 pun-

ten maakt, loop je toch minimaal 40 punten uit. (Jij scoort 32 punten, de anderen gaan minimaal 8 punten verlie-

zen). Bij een zelfgetrokken mahjong is dat zelfs 64 punten. (Jij scoort 48, de anderen allemaal -16). Dus zelfs een

gesprokkelde mahjong is helemaal zo slecht nog niet. Bert Claessen   ■
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HET ZGN. ”BERT-HANDJE”

speelde. Ik kreeg de stenen redelijk lekker en ging na 6 stenen uit op de volgende hand:

Waarbij kringen 8 gegooid werd.

Ik telde: Chow hand, eenvoudige stenen, verborgen hand, kleine straat, twee gemengde gelijke chows voor pre-

cies 8 punten.

Janine Scholtemeijer stond achter me te kijken en noemde het meteen een ”Bert-handje.”

In dit stukje ga ik iets meer vertellen over het zgn ”Bert-handje”, oftewel een sprokkelhandje waarbij je de 8 pun-

ten bijeen sprokkelt.

Meestal speel ik op een aantal combinaties die bij elkaar samen passen en zo de 8 punten halen (of bijna halen).

De eerste komt het meeste voor en deze staat ook in het voorbeeld: Chow hand, eenvoudige stenen, verborgen

sluitpaar, wachtend op de middelste steen, een ontbrekende kleur, kleine straat, dubbele chow. Ook zelf pakken

en de verborgen hand opwaarderen naar een verborgen schat is voldoende.

Voorbeeld:

geeft je 3 gemengde gelijke chows voor 8 punten, maar  geeft je ook 8 punten.

Een andere combinatie die wat lastiger te halen is: eenvoudige stenen, dichte hand, 2 dichte pungs. Ook deze

combinatie is 6 punten waard, wat maakt dat er nog 2 punten bij moeten komen. Een paar mogelijkheden hier-

voor zijn: twee gelijke pungs voor 2 punten, een dichte kong (telt ook mee als dichte pung; veel mensen vergeten

dit) voor 2 punten, stenenvreter voor 2 punten, zelf pakken en dus 4 punten voor verborgen schat in plaats van 2

voor verborgen hand; of een van de mogelijkheden voor 1 punt.

Voorbeeld:

Zelf gepakt  

Deze hand telt: verborgen hand, eenvoudige stenen, 2 dichte pungs, kleine straat en middelste steen voor 8 pun-

ten.

De derde combinatie is werken met de laatste steen. Deze combinatie is 4 punten waard en brengt je dus hal-

verwege. Het grote verschil met deze combinatie is dat je deze open kunt spelen. De andere 4 punten kun je op

verschillende manier spelen: chow hand met simpele stenen voor 4, handje buitenkantje voor 4 of een van de eer-

ste genoemde varianten van 2 en 1 punt.
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VAN HET BESTUUR

hand is bij elkaar 6 punten. De laatste twee punten kunnen dan op verschillende manieren komen: wachtend op

De volgende hand gebeurde op het WK, de donderdag van de opening, waar ik een vriendelijk potje mahjong En zo loopt deze mooie zomer – die begon 

zowat in mei – al weer op zijn eind. De fietsende 

mahjonger heeft zich in Italië enorm uit kunnen 

leven, de niet-fietsende mahjonger trouwens 

ook en ‘Nederland’ deed het eigenlijk gewoon 

best goed. 

Hoogtepunt was natuurlijk de 3e plaats van Leni 

Janssen en de 2e plaats van haar team in het 

teamklassement, maar ook Janco Onnink met 

zijn 10e plaats en de top 10 klassering van twee 

(geheel) Nederlandse teams stemden tot 

tevredenheid. 

In de marge van het OEMC werd ook 

vergaderd: de General Assembly (GA) boog 

zich over verschillende onderwerpen, maar het 

belangrijkste was wel de cyclus van Europese 

kampioenschappen. 

Tegenwoordig is er elk 

jaar een groot 

kampioenschap en gezien 

de almaar oplopende 

kosten (van deelname), 

wordt dat voor velen te 

kostbaar. 

Nou zijn er inmiddels 

zoveel spelers die het nog 

niet allemaal al een keer 

meegemaakt hebben, dus liefhebbers zijn er 

vast genoeg. Kwaliteit hoeft ook geen probleem 

te zijn, maar je wilt ook geen gedevalueerd 

kampioenschap. Besloten werd dan ook om de 

cyclus op te trekken naar ‘om de drie jaar’, zodat 
er wat meer ruimte komt, ook om eens niet weer 

een jaar lang kwalificatietoernooien te moeten 

spelen.  

Jammer genoeg heeft zich echter – noch voor 

MCR, noch voor Riichi – een land aangediend 

dat het volgende kampioenschap wil 

organiseren. Dus werd een beslissing hierover 

uitgesteld tot eind 2011. Op z’n vroegst, want 

Frankrijk heeft inmiddels al laten weten niet voor 

eind 2012 te kunnen beslissen. België en 

Hongarije hebben ook wel interesse, maar dan 

pas voor het EK van 2017 – voor een EK Riichi 

is helemaal geen kandidaat… 

Ondergetekende stelde zich ook niet 

herkiesbaar voor een nieuwe termijn als EMA 

president, dus Tina Christensen was de logische 

keuze voor opvolging. Dat ik mij niet herkiesbaar 

stelde, had ook te maken met mijn wens om 

vervroegd af te treden als bondsvoorzitter. Ik 

vind het inmiddels wel mooi geweest en nog een 

termijn als president van de EMA betekent 

automatisch nog een termijn als bondsvoorzitter. 

Aangezien ook de secretaris er na dit jaar mee 

ophoudt, zijn er dus 2 vacatures voor een 

bestuursfunctie en er wordt onder de leden al 

druk gepolst. Simpelweg een oproep in het 

algemeen om zich kandidaat te stellen is in het 

verleden ook al niet afdoende gebleken: men 

wordt gevraagd voor zoiets. 

En daarmee zitten we dus 

alweer in het laatste 

kwartaal van 2011 – de 

Nederlandse toernooi-

cyclus krijgt een mooi 

spannend slot voor wat 

betreft de ranglijst.  

Het Dutch Open Riichi 

(Sai-Kou) trekt meer 

deelnemers dan ooit, 

vooral veel buitenlanders. 

Die weten de weg naar 

Nederland trouwens in toenemende mate goed 

te vinden. De koffieshops in Amsterdam 

oefenen een onweerstaanbare aantrekkings-

kracht uit. 

Je afscheidnemende voorzitter stort zich op een 

nieuwe uitdaging: de Alpe d’HuZes van 2012. 

Dat is eigenlijk geen item voor een 

mahjongblad, maar aangezien ik zelf de kopij bij 

de drukker aanlever, zou het zo maar kunnen 

dat je daar in het laatste nummer van 2011 

meer over leest. 

Geniet van de herfst – het gebeurt niet zo vaak 

dat die 8 maanden duurt! 

Robert Rijnders 
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TILEHOG TOERNOOI 11-12 JUNI 2011

AG 1. ALHOEWEL IK HET VAN TEVOREN WEL

wist, was ik toch teleurgesteld dat er zo weinig

deelnemers waren voor dit kampioenschap.

Bij de competitie-spelers totaal 48, waarvan 14 buiten-

landers.

In mijn beleven heel anders dan de andere Open Ne-

derlandse Kampioenschappen, waarbij er altijd een

echte internationale sfeer heerste met Scandinaviers,

Italianen, Duitsers, Belgen en Hongaren. Vandaag heb

ik geen enkele Scandinavier, Hongaar of Italiaan kun-

nen ontdekken. Zowaar wel een Rus. Volgens een offi-

cieuze verklaring van de voorzitter komt dit door het

Pinksterweekend. Van anderen hoorde ik dat dit ook

kwam doordat de eerst geplande datum niet doorging,

omdat de zaal niet beschikbaar was.

Een andere meespelende factor bleek een hoog in-

schrijfgeld en een “2 dagen” wedstrijdprogram.

Enfin ik vond dit dus jammer.

Hoe dan ook, zoals ook de andere keren, was er een

sportieve competitie-sfeer.

Ook vandaag werd ik bevestigd in mijn/de stelling dat

om goed te scoren je minstens evenveel kennis/inzicht/

overzicht/invoelen als geluk moet hebben.

De 1e ronde had ik 4 tafelpunten, mede door 2x zelfpik

(geluksfactor) bij gevormde knitted tiles (totaal 6x30

punten).

De 2e ronde 1 tafelpunt; de 3e ronde 1 tafelpunt.

Beide ronden goed gespeeld, dacht ik, steeds “wach-

tend spel”, maar geen “finishing touch”.

De 4e ronde 4 tafelpunten. Zo totaal dus 10 tafelpunten

met een totaal van 423 mahjongpunten.

Voorlopig sta ik hiermee op de 6e plaats in het totaal

klassement.

D
q RUDYWONG-CHUNG l ROBERT/JAAP

Over de recreanten kan ik niet veel vertellen. Er werd

alleen vandaag gespeeld. Er waren totaal 18 spelers,

deze werden aangevuld met 2 competitiespelers. Zo te

horen was er ook een gezellige, vriendschappelijke

sfeer, maar was het rumoeriger dan bij de competitie-

spelers.

DAG 2

Zoals te verwachten was het een rustige dag. De re-

creanten waren er dus niet en er waren maar 12 speel-

tafels. De sfeer was gezellig en er werd goed en sportief

gespeeld.

Ik kan alleen commentaar geven betreffende het spel

aan de tafels waar ik aan deelnam.

We waren min of meer tegen elkaar opgewassen, er

werden geen ernstige fouten gemaakt en was de

“wong” (niet ik) de meest bepalende factor.

Recreanten: 3 Olav Sommers, 1 Lenie van Doorn en 2 Eline West

Competitie: 3 Eric Preault, 1 Christel Bucher en 2 Marianne Croeze

De titel “Dutch Champion” wordt overgedragen

q
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RIICHI MAHJONG TOERNOOI

OP ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 NOVEMBER 2011

ORGANISEERT DE RIICHI MAHJONG CLUB DE ROODE VIJVEN HET

3E ACHTERHOEKSE RIICHI MAHJONG TOERNOOI.

Zaterdag 5 november spelen we alleen voor de Nederlandse Ranglijst.

Zondag 6 november is een MERS-1 toernooi, wat meetelt voor de Europese ranglijst.

Het inschrijfgeld is € 16,00 als u 1 dag meespeelt of € 30,00 voor beide dagen.

Dit is inclusief lunch.

Aanmelden kan via het formulier www.roodevijven.nl/page8.php

De locatie is Denksportcentrum "De Uitdaging", Industrieweg 23 te Doetinchem. 

Dit ligt op loopafstand van het trein- en busstation.

Bij voldoende deelnemers is er op zaterdagavond gelegenheid om samen te genieten van een

stamppottenbuffet en nog wat te spelen.

Dit doen we in de kelder van Grand Café ”de Bank” in het gezellige centrum van Doetinchem.

De kosten van het buffet zijn € 16.00 per persoon, exclusief drankjes. 

Wij hopen jullie daar graag te kunnen ontmoeten.

Roode Vijventeam, Cor en Ans Hoogland

cor@roodevijven.nl of 06-54224567
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NATIONALE MAHJONGDAG - NATIONALE MAHJONGDAG - NATIONALE MAHJONGDAG - NATIONALE

Oproep aan alle clubs in Nederland

Reserveer zondag 25 september 2011 voor

NATIONALE MAHJONGDAG

Unieke kans om leden voor jouw club te werven in je eigen omgeving.

Organisatie centraal door de Nederlandse Mahjong Bond.
Wij proberen landelijke bekendheid te krijgen voor deze dag.

Wij zorgen voor teksten voor week en dagbladen etc.
We stellen materiaal beschikbaar zoals flyers, folders, evt. spellen etc.

Beperkte onkostenvergoeding mogelijk.

Clubs zorgen voor geschikte ruimte en plaatselijke aankondigingen.
Clubs zorgen voor mahjongmaterialen en vrijwilligers.

Elke club wordt nog door NMB benaderd met informatie. (half juli)
Dimphy van Grinsven is contactpersoon.

Doen jullie allemaal mee?

LAATSTE NIEUWS ! ! !   LAATSTE NIEUWS ! ! !   LAATSTE NIEUWS ! ! !   LAATSTE NIEUWS ! ! !   LAATS

Net voor het ter perse gaan van ons
MM kregen wij het volgende be-
richtje uit HONGARIJE.

Jan en Ada Ketzer zijn Ere-leden
van de Hongaarse Mahjong Bond,
zij hadden voor het toernooi in Du-
naújváros in het weekend van 5/6
augustus een mahjongset beschik-
baar gesteld voor de jongste Hon-
gaarse deelnemer van het toernooi.

Van Ildikó, de tournooivoorzitster,
ontvingen wij het bericht dat deze
set is gegaan naar Agi (Ágica).
Op de foto’s een trotse Ágnes Far-
kas, zij is op dat toernooi als 14e
geëindigd.

Namens de redactie, proficiat Jan
en Ada ■
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TOERNOOIAGENDA

Datum Naam Plaats Soort

10 september Negen Poorten Toernooi IJsselstein MCR
Inschrijving inmiddels gesloten.

17-18 september Oranda Sai-kou - Dutch Open + (MERS2) Utrecht Riichi
NDC den Hommel, Kennedylaan 9

25 september Nationale Mahjongdag

15 oktober Skôn Spel Recrantentoernooi Oss MCR
WC De Bonte Hoef, De Vlasakkers 9

5-6 november Roode Vijven Toernooi Doetinchem Riichi
Zaterdag alleen nationaal, zondag MERS,
combi klassement beide dagen
Denksportcentrum Doetinchem, Industriestraat 23b

20 november Daja & Dertien Wezen Toernooi + (MERS1) Berlicum MCR
Herberg de Gouden Leeuw, Hoogstraat 64
Inschrijving inmiddels open

Een voorbeeld in de 6e ronde. Jaap Croeze had duide-
lijk de meeste wong en won de ene partij na de andere.
Hij was wachtend met een melded hand die ook nog all
types was. We wisten dat hij waarschijnlijk op een draak
wachtte. Het spel was bijna afgelopen en er lag maar 1
witte draak op tafel. Jaap riep “mahjong” en toonde tri-
omfantelijk een witte draak. Anton Kosters, die tegen-
over hem zat, slaakte een diepe zucht en toonde mij
zijn spel. Hij stond erg achter in punten en was ook

Het winnende team: Ad, Ingrid, Desirée en Pauline (iPad)

wachtend met dichte hand: schooncijfersspel 3 rode
draken, 3 groene draken en wachtte op de witte
draak… geen wong dus.

Aan het einde van de middag zag ik zowaar Martin Rep.
Ik beschouw hem als de begin promotor-stimulator van
het O.C.M. gebeuren in Nederland. Naar ik begrijp ligt
zijn voorkeur nu bij het Riichi spel. Hij was er, gewa-
pend met zijn foto-toestel, voor kopij voor zijn geestes-
kind “ Mahjong Newspaper” .

Beide dagen werden, voornamelijk door Robert Reyn-
ders en zijn partner Paula, goed verzorgd. Robert was
de enige “scheids” , maar waarschuwde “op straffe van
dood” om hem te consulteren.
De uiteindelijke winnaars, met de rest van de uitslagen
staan op de site.

Na 2 dagen gezellig, sportief Mahjong kon ik met een
15e plaats tevreden huiswaarts keren.

■

q
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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 niet mahjongen. De pen (toetsenbord) is deze

keer doorgegeven aan Cees van den Brink. We zijn benieuwd naar de andere kant van...

Tot mijn verbazing krijg ik de pen (toetsenbord) terug

en moet ik er aan geloven!!

Zit ik al hele dagen achter de computer om ons MM op

te ‘maken’ mag ik ook nog de andere kant van... schrij-

ven dus....... neem ik u mee naar de andere kant van...

Eén andere kant is dat ik weer volop in training was

voor de Nijmeegse 4-daagse maar bij het verschijnen

van dit nummer is de Nijmeegse 4-daagse al afgelopen.

In maart begin ik meestal met de training, meestal met

een groepje vrouwen want dat vind ik net zo gezellig.

En over deze Nijmeegse 4-daagse, het was weer

zwaar, 4-5 blaren, maar die heb ik meestal. Ons motto

is dan ook pijn is fijn en bloed moet.

Elke dag rijden we op en neer, drie kwartier, we hebben

een vaste parkeerplaats en daarvandaan is het een

kwartiertje lopen naar de start.

We lopen elke dag 30 km en starten om half acht en

zien dan vele opa’s en oma’s met hun kleinkind lopen.

Vanwege onze leeftijd mogen wij ook bij deze ‘grijze’

golf starten.

Gemiddeld lopen we 5 kilometer per uur met rust erbij,

dus dat is een aardig gemiddelde. Na 6 uur ben je al

weer binnen.

Persoonlijk vind ik de 2e dag de zwaarste, je loopt dan

voor je afstand 3-4 km meer. (Wijchen)

De 3e dag, de Zevenheuvelenroute, oftewel de dag van

Groesbeek, is de mooiste en als we dan boven zijn

even rusten en het hele lint van mensen omhoog zien

komen, schitterend!!

Bij binnenkomst in Nijmegen op de Via Gladiola stond

zelfs Rudy Wong-Chung enthousiast de wandelaars te

verwelkomen. Het moet niet gekker worden!

Vorig jaar liep ik alleen, nou ja met nog 40.000 en liep

ik om half 12 aan het begin van de Annastraat, veel te

hard gelopen en zat om 2 uur thuis voor de televisie de

intocht te bekijken.

Ik heb deze 4-daagse dan ook met veel plezier met

Leni, mijn vaste wandelmaatje, uitgelopen.

Zij voor de 3e keer en ik officieel voor de 10e keer en of-

ficieus al 12 keer gelopen waarvan zelfs één in 1 dag!!

Mijn streven is om als de 100e 4-daagse er is met mijn

oudste kleindochter, zij wordt in dat jaar 12 en altijd ver-

zekerd van een startbewijs, te lopen.

Bij leven en welzijn is dat over 5 jaren, ik kijk er nu al

naar uit.

Een andere kant van mij is dat ik elke week, 1 tot 2 keer,

een lekker partijtje squash in Driebergen met een vaste

partner.

Elke zondagmorgen of woensdagmiddag kan ik daar

mijn overtollige energie kwijt. Pfffff.

Na afloop lekker voldaan naar huis.

Doe dit al meer dan twintig jaar, soms even wat minder

vanwege een blessure, maar ja, dat krijg als je wat

ouder wordt. (hahahah)

Nog een andere kant is dat ik hardstikke gek ben op

een Koninklijk hondje, ja ja, een Border Terrier!!?? q
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waarom, kun je je afvragen, scoort een Zuivere Straat het dubbele (16) van de punten van Drie Gemengde Chows

(8)?

Figuur 10

Zowel Kringen 5 als Bamboe 3 zijn belangrijke stenen. Welke steen kan tot een hogere score leiden?

In Figuur 10 heb je op één steen na een wachtende hand.

Drie Gemengde Chows òf een Zuivere Straat. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de juiste steen pakken

die past bij de Kringen 5 òf bij Bamboe 3.

Bij voorkeur heb je natuurlijk een Kringen 4 of 6 aangezien de Zuivere Straat meer oplevert dan Drie Gemengde

Chows. (In dat geval overigens met 4 extra punten voor een Handje Buitenkantje (4) (Outside Hand). 

Je hebt immers in alle combinaties een 1, een 9, een Wind of een Draak!

Figuur 11

Van deze 14 stenen moet je er één weggooien. 

Als je gaat voor de Zuivere Straat moet je een Kringen of Bamboe weggooien. Daarmee maak je je echter geheel

afhankelijk van Teken 3.

Een keuze die je veel meer flexibiliteit geeft is de Tekens 1 en 2 weggooien. Je gaat dan voor Drie Gemengde

Chows 7,8,9. Als je nu Bamboe 6 pakt kun je nog overgaan op Drie Gemengde Chows 6,7,8. Zeker als je daarna

Teken 6 of 9 pakt.

Verder geeft Teken 7 of Bamboe 5 je daarna Gemengde Oplopende Chows.

De Drie Gemengde Chows levert je weliswaar maar 8 punten op, maar de kans dat je mahjong maakt is veel gro-

ter dan met een Zuivere straat.

Daarvoor was je immers geheel afhankelijk van Teken 3. Daarom is deze hand dus 2x zo veel waard.

Figuur 12

Een regelmatig voorkomend patroon zie je in Figuur 12. Je bent op twee stenen na wachtend.

Maar kun je de verleiding van een Zuivere Straat weerstaan?

De beste keus is om Kringen 1 weg te gooien. Als je dan Kringen 7 of Teken 4 krijgt ben je wachtend.

Figuur 12a

Figuur  12b
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Brabantse gezelligheid en ook nog een prijs te winnen.

Heel geschikt voor beginnende spelers, we spelen MCR regels.

Inschrijven door een mail te sturen naar schoonspel@hotmail.nl

HEEFT U ZICH

AL OPGE-

GEVEN????

De Koningin heeft er een en Margriet heeft er zelfs

twee. Indy gaat soms wel eens mee met de trainings-

tochten in de buurt maar meestal lopen we georgani-

seerde tochten zodat we precies weten hoeveel

kilometers we lopen.

Als we ’s avonds mahjongers krijgen en de tafel wordt

uitgeklapt gaat Indy al op de uitkijk staan.

We halen de bel eraf want Indy is meer een wachter

dan een waker en als onze mahjongvrienden voor de

deur staan worden deze dan ook luidkeels begroet.

Menige mahjonger is daarom gek op Indy.

De laatste kant is dat ik elke maandagavond ga zingen;

in een echt zeemanskoor.

Daar wordt bier gedronken, ja na afloop, maar eerst

enthousiast gezongen.

We mochten zelfs met ons koor op het afgelopen WK

Mahjong in Utrecht de sfeer bepalen en deden dat met

veel plezier.

Ons laatste optreden was in Scheveningen aan boord

van een Colombiaans opleidingsschip de Gloria tijdens

de officiële receptie voor diplomaten, overheidsambte-

naren en genodigden.

Na deze vele kanten heb ik Stieneke Koppel gevraagd

om de volgende andere kant van... te schrijven ze zou

er over nadenken, we zijn benieuwd. ■

q

SKÔN SPEL RECREANTENTOERNOOI 2011
Wanneer?

Zaterdag 15 oktober 2011

Waar?

Oss, De Vlasakkers 9,

wijkcentrum De Bonte Hoef

Voor wie?

Alle recreatieve leden van de NMB

Kosten?

Slechts € 10,- incl. koffie/thee en lunch

De inschrijftermijn sluit op 18 september 2011 daarna komt u op de reservelijst te staan.

In het geval dat er 4 reserves zijn, worden deze alsnog toegevoegd aan het deelnemersveld.
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25 JAAR MAHJONG IN TWENTE

q l JAN KETZERP ZATERDAG 17 SEPTEMBER is er een Mah-

jongdemonstratie bijeenkomst in de bibliotheek

van Hengelo van 10.30-15.30 uur.

Speciaal toegankelijk voor al uw vrienden en familie.

Op zaterdag 24 september is er voor de leden van onze

club aangevuld met enkele gasten een jubileumtoernooi

en deze activiteit vind meteen plaats in het kader van de

Landelijke Mahjongdag.

Hieronder volgt de uitslag van ons 25-uurstoernooi op

7-8 augustus jl.

Onder de bezielende leiding van initiatiefneemster An-

nemieke Hesselink en met de administratieve hulp van

Berto Jonker en uiteraard met het uithoudingsvermo-

gen van alle deelnemers is dit toernooi in het weekend

van 6-7 augustus geslaagd. In de prachtige lokatie van

De Akker gestimuleerd ging de groep van 9 spelers er

tegen aan. Zeven echte volhouders en Max en Jan als

invallers. Deze invallers hadden wel een kleine voor-

sprong wat betreft de slaapconditie, maar ook de ove-

rigen konden af en toe even lekker een paar uur

uitrusten. Het spelschema had daar prima in voorzien. 

De kleine toernooien die de diehards begeleiden waren

alle drie volgeboekt en ook de extra-speeltafel is prak-

tisch alle middagen, de avonden en ochtend in gebruik

geweest door bezoekers. Deze werden zo enthousiast

dat er een bezoeker zich opgaf voor de clubavonden

en een aantal hebben zich zelf opgegeven voor een-

zelfde toernooi het volgend jaar!!!!

RONDE A

nr. 1 YVONNE KUIPERS 8 tpnt. +43 wstr.pnt.

nr. 2 Ada Ketzer 7 tpnt. +66 wstr.pnt.

nr. 3 Wim Hesselink 4 tpnt. - 47 wstr.pnt.

nr. 4 Will Mardjan 2 tpnt. - 62 wstr.pnt.

O

RONDE B

nr. 1 ANNIE HAGMAN 8 tpnt. +186 wstr.pnt.

nr. 2 Olga Khouw 6 tpnt. +73 wstr.pnt.

nr. 3 Jan Hagman 4 tpnt. - 62 wstr.pnt.

nr. 4 Ans Dalhuisen 3 tpnt. - 197 wstr.pnt.               

RONDE C

nr. 1 ADA KETZER 10 tpnt. +182 wstr.pnt.

nr. 2 Loes Heerze 5 tpnt. +72 wstr.pnt.

nr. 3 Hennie Rietman 5 tpnt. - 11 wstr.pnt.

nr. 4 Wim Hesselink 1 tpnt. - 243 wstr.pnt.

UITSLAG 25-UURSTOERNOOI

1. Max Hesselink/Jan Ketzer 22 tpnt. +378 wstr.pnt.

2. Berto Jonker 21 tpnt. +49 wstr.pnt.

3. Gertjan Davies 18 tpnt. +111 wstr.pnt.

4. Annemieke Hesselink 17 tpnt. +267 wstr.pnt.

5. Annet Beaumont 17 tpnt. +31 wstr.pnt.

6. Joke van Veghel 14 tpnt. - 276 wstr.pnt.

7. Stella Micola 10 tpnt. - 313 wstr.pnt.

8. Suzan Vissering 7 tpnt. - 247 wstr.pnt.

(aanmoedigingsprijs) ■

3 / 2011 Mahjong Magazine 17

MAHJONGEN MET MAI HATSUNE

(wachten op sluitpaar). Je kunt dus beter één van de paren vasthouden. 

Idealiter is het wachten op een twee-mogelijkheden Chow, bv. Bamboe 5,6 in het voorbeeld.

Soms heb je echter één punt extra nodig voor de enige mogelijkheid om mahjong te maken. (wachtend op Mid-

del- (Closed Wait) (1) of Hoeksteen (Edge Wait) (1) of wachtend op Sluitpaar (Single Wait) (1)

Figuur 7

Dit zijn je stenen. Wat doe je als West wordt weggegooid?

Figuur 7 is een uitzondering: in dit geval kun je gerust twee Pungs melden, omdat je drie paren hebt. Als je zowel

een Pung van West als een Pung Rode draken hebt, heb je nog steeds een sluitpaar van Teken 5.

Figuur 8

Wat doe je als Oost wordt weggegooid?

Laten we deze beginhand eens goed bekijken.

Je kunt beslissen om een standaardhand te maken en daarom de Winden en Draken weg te gooien.

Oost pungen is geen slechte optie, zeker als deze 2 punten waard is.

Je kunt dan gokken op Alle soorten en wachten op een sluitpaar Draken. Maar ben op het ergste voorbereid! Wat

als de Draken al weg zijn voordat je wachtend bent?

Het is verstandig om een plan B te hebben en je Chows zó te kiezen dat je een Gemengde Straat of Gemengde

Oplopende Chows kunt maken.

Alle Soorten geeft je 6 punten. In combinatie met een Pung draken (2), je eigen wind (2) of de rondewind (2) kom

je tot de gewenste 8 punten.

Figuur 9

Je bent Noord en we spelen de Zuid-ronde. 

Kun je uitgaan met een weggegooide steen?

Deze speler kan niet uitgaan met een weggegooide steen, dat geeft slechts 7 punten. Tenzij het de Laatste Steen

(4) is. (Last Tile) De laatste steen is van toepassing als er al 3 van dezelfde steen open op tafel liggen.

In dit voorbeeld Bamboe 1 of 4.

Uitgaan met een Zelfgepakte Steen (1) (Self Drawn) kan natuurlijk wel.

Je hebt dan immers Alle Soorten (6) Pung West (1) en Zelfgepakte Steen (1)

2.03  Waarom is een Zuivere Straat (16) (Pure Straight) meer waard dan Drie Gemengde Chows (8) (Mixed

Triple Chow)?

Zowel een Zuivere Straat als Drie Gemengde Chows bestaan uit een negen stenen combinatie met Chows. Dus q
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makkelijk te realiseren is.

Belangrijk daarbij is om de overige (niet basis-) chows niet te melden totdat je al een complete dichte chow hebt

voor Gemengde Oplopende Chows. Pas op dat moment stap je van de Gemengde Straat af.

Het hangt dus altijd af van welke stenen je krijgt.

Figuur 4

Dit voorbeeld geeft 2 mogelijkheden om uit te gaan nl. met Kringen 9 of 6.

Kringen 9 geeft de speler een Gemengde Straat en Kringen 4 geeft de speler Kippenhandje (8) (Chicken Hand)

(noot: dit laatste kan niet met een zelfgepakte steen). Deze situatie komt vaak voor. 

Figuur 5

Deze variant in Figuur 4 komt ook vaak voor.

Kringen 3 geeft een Kippenhandje en met Kringen 6 heb je Gemengde Oplopende Chows.

Maar pas op de 2 Noorden winden in combinatie met Gemengde Oplopende Chows geven maar 6 punten!

2.02   Beslis zo snel mogelijk voor Alle Soorten (6) (All Types).

Troefstenen (Winden en Draken) vormen vaak een probleem bij het maken van een combinatie met 8 punten. Als

gevolg hiervan is het meestal verstandig om de winden en draken snel weg te gooien. Echter, wanneer je vanaf

het begin zowel een paar van winden als een paar draken hebt, heb je een grote kans op Alle Soorten of Schoon

Spel (6) (Half Flush). De andere spelers zullen moeite hebben met het gebruik van troefstenen en je hebt genoeg

kansen om de benodigde stenen bij te krijgen.

Figuur 6

Aan welke combinatie (s) denk je bij deze beginhand?

In deze beginhand zitten twee paren: West en Rood. 

Sommige spelers kiezen meteen voor Schoon Spel en gooien de Tekens en Kringen weg.

Echter bij de MCR spelregels is alle soorten een veel betere keuze. 

De reden daarvoor heeft te maken met de gelijke verdeling van de drie soorten stenen in je hand. Met deze ver-

deling is het veel gemakkelijker in elk van de 3 kleuren één combinatie te maken in plaats van 2 of 3 combinaties

in één kleur. 

In Figuur 6 heb je een paar extra Bamboes, maar die geven je niet veel extra flexibiliteit.

Probeer met Bamboe 5,6 een Chow te maken.

Bewaar bij Kringen 5 een 3,4 of 6,7 voor een extra Chow en wacht op Teken 3.

Belangrijk punt is ook je puntentotaal in de gaten te houden. Als je een Pung meldt van West dan kan dat slechts

één punt betekenen. Wellicht is het verstandiger om op de Rode draak te wachten. 

Beide pungs maken verkleind je kansen op een mahjong doordat je dan vaak slechts één mogelijkheid overhoudt
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MET DE HOND MEE NAAR ENGELAND

N ENGELAND WAS OP 25 JUNI een toernooi en

daar wilde we naar toe. Eigenlijk niet maar omdat Ans

vorig jaar nummer 1 was geworden moest ze wel om

haar titel te verdedigen.

De Engelse organisatie had gevraagd of ze van de

bond enkele spellen mochten lenen en naar mij kwam

de vraag of ik wat speelborden mee kon nemen.

Daar gingen we dan….. met acht speelbladen en 15

spellen, de hond en de bagage. Ja, de hond ging ook

mee.

Voordat Gábor in Engeland zat moesten we de nodige

voorbereiding treffen. Z’n Rabiës-injecties krijgt hij al elk

jaar maar daarnaast moest er nog een bloedtest komen

en na de uitslag moesten wij nog half jaar wachten al-

vorens Engeland binnen te mogen. Vlak voor vertrek

nog even langs de dierenarts voor een laatste controle,

wormenkuur en een stempel in z’n paspoort en in die-

zelfde nacht vertrokken wij naar Calais.

Na enige stops kwamen wij bij de kust aan en moesten

we de papieren van de hond tonen, elke letter werd

nauwkeurig gecontroleerd. We mochten zelf de chip in-

lezen maar we mochten toch aan boord.

Gelukkig… deze hindernis hadden wij achter de rug! 

Eenmaal op de boot was er voldoende frisse lucht op

het autodek want Gábor moest in de auto blijven. Na

90 minuten varen kwamen wij in Dover aan en het

avontuur begon al met links rijden. Na een paar tus-

senstops kwamen wij op de plaats van bestemming,

Guildford. Uitpakken en boodschappen doen. Het re-

gende maar Gábor vond dat niet zo erg.

Wat een bekijks had de hond, Engelsen zijn honden-

liefhebbers maar elke keer werden we staande gehou-

den om aan te horen hoe mooi hij wel was.

Een dag later naar de zuidkust en ook hier hetzelfde

verhaal, lofuitingen over de hond.

Op zaterdag het toernooi, wat overigens weer zeer ge-

zellig was en een lekker sfeertje.

Bij gebrek aan een gong werd er voor de eerste ronde

een dienblad met houten lepel gebruikt, zeer effectief.

Er waren 48 deelnemers: uit Engeland, Frankrijk, Fin-

land, Nederland, Italië en Japan.

1 Steven Chowney GB 

2 Gemma Collinge GB 

3 Nicholas Poilleux FR  

Ans, de winnaar van vorig jaar werd 22e en Cor ein-

digde op de 17e plaats.

Na afloop met de meeste Riichi spelers naar de pub in

Wonersh waar we al haast vaste bezoekers zijn ge-

worden. Wat eten, drinken en kletsen en na dit alles

naar ons logeeradres.

Dat logeeradres lag op een heuvel en wij werden er op

attent gemaakt dat in de buurt een prachtig gelegen

stukje land lag waar honden mochten komen. En ja

hoor.. een prachtig stuk natuur en Gábor kon lekker hol-

len en met andere honden spelen.

Op de maandag gingen wij weer huiswaarts. Tussen-

stop in Royal Tunbridge Wells met wederom de be-

wonderende blikken, lekkere hapjes en veel foto’s van

de hond gingen we daarna terug naar Dover. Het was

erg warm, ook op de boot maar men verzekerde ons

dat tijdens de vaart de ventilatoren aan gingen en zo-

doende het klimaat goed zou zijn. Tijdens de vaart nog

even een controle gedaan, onder begeleiding van een

bemanningslid en inderdaad, heerlijk koel.

Na het verlaten van het schip mochten we weer gewoon

rechts rijden en na enige malen stoppen waren wij ‘s

nachts weer in Toldijk terug.

Het gaf ons een grote voldoening dat wij zes dagen van

huis waren geweest maar dat de hond bij ons was. Dat

was alle extra voorbereiding en kosten wel waard. ■

q ANS HOOGLAND l COR HOOGLAND

I
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SISI CUP 1 IN GURK, TOP!!

A MIJN DIEPE TELEURSTELLING over de ont-

moeting en het spelen met de Russen in St Pe-

tersburg had ik mij voorgenomen voorlopig even

geen buitenlandse toernooien meer te spelen. Vóór St.

Peterburg had ik al 8 dagen Zwitserland geboekt om

mijn vriendinnetje Aurea op te zoeken en natuurlijk Bo. 

Een week na de boeking werd mij door Aurea de vraag

voorgelegd of ik tijdens het verblijf in Zwitserland ook

naar het Gurk-toernooi in Oostenrijk wilde met Bo (en

Aurea zou dan de organisatie daar helpen). 

Wat??? Ik???? in Oostenrijk??? Dacht het niet! Ik

meldde dat ik daar helemaaaaaal geen zin had, neeee

please niet nog een desillusie, dat zou teveel zijn in 2

maanden tijd! Maar gaandeweg het telefoongesprek

werd mij langzaam duidelijk gemaakt dat ik weinig keus

had: alles was al geregeld (inschrijving, hotel en reis-

plan). Dus eronderuit komen was niet aan de orde. Ik

moet zeggen dat ik met veeeeeel tegenzin landde op

Zürich waar ik onmiddellijk bijna ontvoerd de nieuwe

VW van Aurea ben ingeduwd (met miss Bo achter

stuur) richting Oostenrijk. Google map zegt 6,5 uur, wij

10 uur hahahahaha.

Aangekomen vrijdagavond in Gurk werden wij gastvrij

ontvangen door de ongelooflijke relaxte organisator

Martin (Nobody). Die avond werden er nog wat vriend-

schappelijke potjes gespeeld in een gezellige bar (als

warming up voor het weekend) en kennis gemaakt met

een aantal zeer vriendelijke MJ spelers die ik nog nooit

ontmoet had. Ergggg gezellig. Dus een goede start.

Volgende dag was de sfeer op en top, het weer zat mee

en de spelers (veel Oostenrijkers, Hongaren, twee

Fransen, één Nederlander (ikke dus), één Zwitserse

(Bo dus) en 4 Italianen) waren allen goed gehumeurd,

hetgeen redelijk stabiel bleef  tijdens het gehele week-

N
q l GERDA LUBKEMAN (DJANAM4)

end. De referee moest er maar een enkel keer aan te

pas komen en de “problemen” werden steeds goed op-

gelost. Geen echte wanklank gehoord en zo zou het al-

tijd moeten zijn. Tijdens de breaks werden natuurlijk de

“handen” besproken, hetgeen ook af en toe op je lach-

spieren werkte. 

Wat doe je in de laatste secondes (zonder dat echter te

weten omdat ik met mijn rug naar de klok zat) met een

zuivere fully concealed hand, waarbij je de 3 bamboe

nodig hebt en je krijgt weer een derde 5 bamboe…en je

tafelgenote na jou roept: schnell, schnell ……helpppp

…weggooien dan maar de 2 bamboe in de hoop op een

1 bamboe….geen tijd om na te denken…en dan bang!

Roept een tafelgenoot: MJ!!…. En in die wirwar schijnt

de gong gegaan te zijn (of niet??). Dus een pittige dis-

cussie of het nou wel of niet buiten de tijd was (En ik

ziek van ellende van mijn prachtige hand)…ja dat over-

kwam mij nou weer. De MJ is toch toegewezen grrrrr

hahahahaha. Je kunt er maar het beste om lachen

toch?

Kortom: een super relaxed en plezierig tot in de puntjes

verzorgd toernooi, in een prachtig plaatsje met gewel-

dig aardige spelers. Het was eigenlijk de eerste keer

dat ik echt van een tournooi genoten heb, de sfeer tij-

dens en rondom het spelen, de omgeving, de lunches

en het diner.

Ik kan terugkijken op een supertijd met leuke avonden

op het terras en veel gelachen. Ik dank Martin en een

ieder die hem geholpen heeft voor alles wat hij gedaan

heeft voor ons spelers. Het was in één woord: TOP!

Wat ik volgend jaar ga doen? Naar Gurk natuurlijk en

daarna door naar Hongarije (SiSi Cup here I come!!)

■
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Dimphy van Grinsven heeft toestemming gevraagd aan Mai Hatsune om exclusief voor

de leden van de Nederlandse Mahjongbond deze spelmomenten en variaties te verta-

len naar het Nederlands.

Het boekje (Engelse versie) http://museum.takeshobo.co.jp/kokusai/ is voor de recrean-

tenspeler zeker een aanrader en wij raden elke mahjongspeler aan om deze variaties ook

inderdaad te oefenen cq. te spelen. Het zal zeker je spel ten goede komen. 

DEEL 2

2.01   De basischow op weg naar een Gemengde straat (8) (Mixed Straight).

De 123, 456 en 789 Chows noemen we basischows. 

Het vormen van alleen basischows geeft je hand flexibiliteit. Op die manier kun je overstappen op plan B als de

steen/stenen die je nodig hebt 4 keer weg zijn. Daarnaast geeft het tegenstanders minder informatie.

Figuur 1

Heeft deze speler Bamboe 4,5,6 nodig voor een Gemengde straat?

Neem het voorbeeld van Figuur 1.

Ondanks het feit dat de speler twee Chows heeft, is het moeilijk om te weten wat hij nog nodig heeft. 

Het kan blijken dat hij Bamboe 4,5,6 nodig heeft voor een Gemengde straat, maar hij kan ook de hand zoals in

Figuur 2 hebben.

Figuur 2

Het blijkt nu dat de speler gaat voor een Zuivere straat (16) (Pure Straight).

Zijn hand leek een Gemengde straat te worden, maar kan in feite nog van alles worden.

Denk aan Drie Gemengde Chows, Gemengde Oplopende Chows, Alle Soorten of een Zuivere Straat. 

Als een tegenstander twee Chows meldt zoals in het voorbeeld, is het nog niet mogelijk om te weten welke ste-

nen hij nodig heeft of welke combinatie hij zal maken.

Het is dan meestal het beste om door te gaan met je eigen hand en zo snel mogelijk Mahjong te maken.

Figuur 3

Maak met Teken 2 de basischow 123 of met Kringen 5 de chow 456. 

Op deze wijze houd je de volgende mogelijkheden open voor Gemengde Oplopende Chows: 123-234-345 òf 234-

345-456.

De mogelijkheden voor een Gemengde Straat houd je open door alleen basischows te melden.

Je zult merken dat wanneer de Gemengde Straat mislukt, je plan B: de Gemengde Oplopende Chows nog ge-
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Ons team, de Nine Gates, deed het intussen ook prima.
We bleven in de top 4 en onze gastspeler Claudio was
inmiddels opgeklommen tot de zevende plaats.

Tijdens het galadiner van die avond werden aan alle ta-
fels de kansen besproken. Er was nog veel mogelijk.
De eerste 20 spelers hadden nog steeds kansen. Als…
en dan… en als dan…., zo rekende menigeen zich rijk.
Iedereen vond het wel fantastisch dat juist de enige
Hongaarse speler bovenaan stond. De Hongaren wer-
den echt gemist en dit was natuurlijk een opsteker voor
de thuisblijvers.

En dan de laatste beslissende dag. Zeeger had zich in-
middels teruggevochten naar de vijfde plaats en het we-
melde in de top 15 van de Denen, sterke spelers die
stuk voor stuk kansen zagen voor zichzelf.
De Denen zijn begonnen met het opzetten van een
kaartsysteem met kenmerken van hun tegenstanders.
Na afloop van iedere ronde vulden ze een kaartje in
waarop ze vermeldden of iemand aanvallend of juist
verdedigend speelt en nog wat van die zaken. Niet alle
spelers vonden dat prettig en we zullen zien waar het
de Denen uiteindelijk brengt.

Maar ook Marianne Croeze en ikzelf stonden in de top
20 en ook wij hoopten natuurlijk op de volle 8 punten,
die ons in de top van het klassement konden brengen.
Uiteindelijk zakte Zeeger toch nog, kwam Janco opzet-
ten en plaatste zich als tweede Nederlander op de 10e
plaats. Zelf werd ik 15e en kwam Yvonne van der Heide
met tafelwinst in de laatste ronde ook in de top 20 te-
recht, op de 17e plek. 
Vier Nederlanders in de top 20, dat is een prima pres-

tatie, maar klap op de vuurpijl was natuurlijk de derde
plek van Leni. 
De eerste plaats was voor de Hongaarse Ildiko Hargi-
tai en de Deen Martin Faartoft werd tweede.

De organisatie had ook prijzen voor de spelers die per
ronde het hoogst hadden gescoord. Maar liefst twee
Nederlanders vielen daarmee in de prijzen: Anneke
Keyl en Desiree Heemskerk. Zij werden verwend met
heerlijke Italiaanse wijnen.

Met ons team The Nine Gates veroverden we de tweede
plaats. Zoals altijd werd de teamstrijd vrijwel alleen bijge-
houden door de kanshebbers. Mahjong is een spel waar-
bij de individuele klassering telt, maar het was leuk om
toch nog een mooie prijs mee te nemen vanuit Mestre.

Zelf heb ik weer genoten van het toernooi. Ik heb gezel-
lige tafels gehad waar sportief gespeeld werd. Toen ik
aan een tafel zat met twee Italianen en een Duitser pakte
de Duitser per ongeluk twee keer achter elkaar een
steen. Hij gaf zelf aan dat het fout zat en sprak al over
een dode hand, maar we hebben hem de steen terug
laten leggen en zijn gewoon verder gegaan. Niks dode
hand. Het tempo waarmee stenen opgepakt werden en
bloemstenen vervangen werden vond ik vaak wel hoog.
Dat heeft me in de laatste ronde ook een dode hand op-
geleverd, omdat ik in plaats van twee, maar 1 bloem-
steen verving. Dan merk je dat zo’n toernooi ook heel
vermoeiend is en dat je tot de laatste minuut gecon-
centreerd moet blijven. 

Binnenkort horen we waar en wanneer het volgende
OEMC plaats zal vinden. Wordt het Frankrijk of Honga-
rije? Maakt niet uit, hopelijk ben ik er weer bij! ■
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ONGAARSE KAMPIOENSCHAPPEN 2011. Dat
zou eigenlijk de titel van onderstaand stukje moe-
ten zijn, ware het niet dat de Hongaarse kampi-

oenschappen niet bestaan. Je wordt Hongaars kampioen
als je de meeste punten hebt over een aantal toernooien.
Maar ja, dat hoorde ik pas op de terugweg van Du-
naύjváros naar Boedapest.

Op dinsdag naar Boedapest,
met het vliegtuig en een
week later weer met het
vliegtuig terug. Eerst drie
dagen in Boedapest, dan
naar Dunaύjváros, vrijdag in-
spelen, zaterdag en zondag
je helemaal geven en maan-
dag en dinsdag weer naar
Boedapest. De eerste drie
dagen in Boedapest waren
vast om te wennen aan de
Midden-Europese tempera-
turen! Ruim boven de dertig
graden en ’s avonds laat nog
steeds rond de 25! Daar ont-
dekte ik ook waarom in Ne-
derland, na het invoeren van
de nieuwe nummerplaten op
de auto’s, besloten werd om bepaalde drie-letter-combi-
naties uit te sluiten voor gebruik. Ik begreep toen niet
goed waarom bijvoorbeeld klm, vvd of zoz niet zouden
mogen. Zie ik daar plots, nota bene vóór het Koninklijk
Paleis (ter info: in de Tweede Wereldoorlog volledig ver-
woest en daarna weer geheel opnieuw opgebouwd!)
een auto staan met een Hongaarse nummerplaat die
mij de ogen deed openen. Gelijk een plaatje voor het
MahjongMagazine gemaakt want zoiets uitleggen met

q CHRIS JANSSEN l CHRIS JANSSEN & JAAP CROEZE

woorden, lijkt mij schier onmogelijk!
Op donderdagavond vast ingespeeld met Etti en haar
vriend Norbert, twee Boedapesters. Twee volledige ron-
den waarbij ik in de eerste ronde nul keer mahjong en bij
de tweede ronde 12 keer mahjong gemaakt heb. Vrijdag

naar Dunaύjváros en daar de
hele middag gespeeld op het
overbekende terras van het
Corner Café. Om zes uur
naar een inspeelavond geor-
ganiseerd door Ildiko. Zij had
een waanzinnig grote pan
met goulash gemaakt. Een
voortreffelijke soep (het bleek
later pörkölt te zijn) met
daarin een grote hoeveelheid
vlees, met daarbij, speciaal
voor deze avond gebakken,
hele grote broden. Chapeau
Ildiko!!!
Och, laten ook hier de foto’s
maar hun werk doen. 

Zaterdag en zondag de be-
kende rondes van twee uur,

een prima lunch. Op zaterdagavond verplaatste zich het
hele gezelschap een kilometer of wat (“je loopt het in een
kleine 20 minuten” zei iemand die het waarschijnlijk nog
nooit gelopen had! Het werd 40 minuten!). En waarom
dáár naar toe? Voor een prima diner, op een fraai terras
vlak langs de Donau die helaas achter struiken onzicht-
baar bleef, maar die wel de muggen leverde. Zondag ui-
teraard weer een aantal ronden, lunch en prijsuitreiking.
Nee, ik geef geen opsomming van alle uitslagen. Kijk
daarvoor maar bv. op Mahjongnews.com of http://hunga-
rianopen. Maar dat Marianne Croeze vierde werd (The
best of the rest) en Ad van der Linden zevende, wil ik de
lezers niet onthouden. Nou oké, ik werd 42e!

Ágnes (Ágica) Farkas mocht als jongste deelneemster
(17), de door Jan Ketzer beschikbaar gestelde prijs in
ontvangst nemen. Een prachtig mahjongspel. Zij eindigde
als veertiende. (Zie ook laatste nieuws, pag. 21)

O ja, een advies voor een ieder die naar Boedapest gaat.
Leni en ik kochten gelijk de eerste dag een Budacard.
Daarmee kan je gratis reizen met alle vormen van open-
baar vervoer en kan je op veel plekken korting krijgen.
Wat bleek op maandag: 65-plussers uit Europa mogen al
volledig gratis gebruik maken van alle vormen van OV.
Jammer van die uitgaven voor de kaart. ■

H
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IT VERSLAG VAN HET OEMC IN Mestre begint

eigenlijk met het eind van het toernooi, want wat

de Nederlandse wielrenners in de Ronde van Ita-

lië niet lukte, namelijk bij de eerste drie eindigen, lukte

bij het mahjongen wel: Leni Janssen veroverde een

derde plaats op het toernooi in Mestre!

Een fantastische prestatie die nog geen Nederlandse

mahjongspeler eerder behaalde. Maar laat ik bij het

begin beginnen…..

Meteen nadat de kwalificatietoernooien waren afgerond

heb ik samen met Gerda van Oorschot een hotelkamer

geboekt in het complex waar het toernooi gespeeld

werd. Een prachtig hotel met heerlijke kamers waar we

een prima verblijf hebben gehad.

Omdat we allebei nog nooit in Venetië waren geweest,

hadden we vooraf een paar dagen sightseeing inge-

pland. Een paar weken voor vertrek kregen we een mail

van de Deense speler Lars Therkelsen. Woensdag voor

het toernooi ging hij trouwen in Venetië en we waren

van harte uitgenodigd om dit bij te wonen. We vonden

dit zo bijzonder dat we alle mogelijk moeite hebben ge-

daan om de locatie te vinden, vlak bij het San Marco-

plein. Dit bleek nog niet zo eenvoudig, maar we hebben

het gered. Dit in tegenstelling tot de getuigen, die de lo-

catie nooit hebben kunnen vinden. Toen wij aankwamen

was inmiddels besloten dat twee andere Deense spe-

lers gingen fungeren als getuigen; zij waren de enige

twee die het benodigde paspoort bij zich hadden. Al met

al een behoorlijk hectische toestand. Net voor aanvang

van de plechtigheid werd de deur onverwacht openge-

gooid en kwam een hevig transpirerende Alexander

Doppelhofer binnen. De Oostenrijkse speler was ook

uitgenodigd en had een half uur lang met een lood-

zware, megagrote fles champagne door Venetië ge-

rend, wanhopig zoekend naar de locatie. Het was heel

bijzonder om op deze manier een bruiloft bij te wonen.

De receptie na afloop was op een gezellig pleintje in

Venetië en terwijl we daar naar toe liepen, hebben we

een heel leuk gedeelte van het centrum gezien. Geluk-

kig doken daar uiteindelijk ook de oorspronkelijke ge-

tuigen op.

’s Middags nog even naar het strand en de volgende

dag naar Murano, het glasblazerseiland, maakten het

toeristische deel compleet. Het leuke van de twee

dagen boot op en af en slenterend door de stad, was

dat we regelmatig spelers tegenkwamen. Of zoals

Gerda het verwoordde: Ik kom hier meer bekenden

tegen dan bij een middagje Rosmalen.

Donderdagavond was het dan zo ver: inschrijven en de

openingsreceptie.

Het moet gezegd: de Italiaanse organisatie had alles

prima voor mekaar.

Alles klopte en tot onze grote verrassing was er een

heerlijk Italiaans buffet. Dat zette meteen de toon voor

de dagen die nog moesten komen, want de organisatie

had heel veel werk gemaakt van de catering. Iedere

middag was er een fantastische lunch met heerlijke wij-

nen, tussen de rondes door werden er hapjes geser-

veerd en op zaterdagavond konden we buiten genieten

van een galadiner; aan tafel geserveerd en daar waren

de Italianen (terecht) heel erg trots op. 

Marco Montebelli vroeg me op een van de speeldagen

hoe ik het vond in vergelijking met Baden. Ze hadden er

erg hun best op gedaan om te proberen een vergelijk-

D
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baar niveau te behalen vertelde hij. Qua catering zijn

ze daar zeker in geslaagd, maar ook hij gaf aan het

jammer te vinden dat bijvoorbeeld de Hongaren er niet

waren vanwege de kosten van het toernooi. Er wordt

dus in verschillende kringen al gesproken over het or-

ganiseren van lowbudget-toernooien. We hoorden dat

dat ook een aandachtspunt van de EMA is, we zijn be-

nieuwd naar de voorstellen uit die hoek.

Op vrijdagochtend om 9 uur begon dan eindelijk het toer-

nooi. De organisatie had het zo geregeld dat je niet of

nauwelijks landgenoten tegenkwam en natuurlijk zeker

geen teamgenoten. Ik zat in het team Nine Gates, samen

met Chris en Leni Janssen en Janine Scholtemeijer.

Vanwege een sterfgeval in de familie kon Janine helaas

niet komen. Haar plaats in ons team werd overgenomen

door een Italiaanse invaller, Claudio. Niet zo’n erg sterke

speler werd ons verteld door andere Italianen, weinig of

geen toernooiervaring, maar van goede wil.

Na de eerste ronde bleek echter dat hij de tafel had ge-

wonnen. Beginnersgeluk? Wie zal het zeggen. Feit is,

dat hij het prima bleef doen, hij bleef ons verbazen en

eindigde uiteindelijk op de negende plaats!

We hebben er de drie toernooidagen enorm veel ple-

zier om gehad. Zijn landgenoten waren enorm verbaasd

en natuurlijk hebben we ze daar heerlijk mee kunnen

plagen.

Na twee tafels te hebben gewonnen, moest ik in ronde

3 en 4 genoegen nemen met respectievelijk een tweede

en een derde plaats. Bij Leni bleef het goed gaan en tot

grote trots van alle Nederlandse spelers stond zij na de

eerste dag bovenaan. Er waren meer Nederlanders te-

vreden: Zeeger de Jong stond met 14 punten op de

derde plek en Ad van der Linden met  12 punten op de

13e plaats. Met aardig wat Nederlanders in de midden-

moot, konden we terugkijken op een goede eerste toer-

nooidag.

Maar ervaren toernooispelers weten het; er kan dan

nog van alles gebeuren, want bovenaan staan is knap,

maar bovenaan blijven staan is moeilijk, daar weten

velen van ons over mee te praten.

Op de tweede dag werden drie rondes gespeeld en ie-

dereen wist dat je vandaag geen steek mocht laten val-

len. De derde dag biedt met slechts 2 rondes niet heel

veel kansen meer.

Leni ging meteen voortvarend van start, ze won de tafel

en stond dus na 5 rondes op 20 punten. Dat is echt heel

erg goed. Zeeger en Ad haalden helaas geen punten

en zakten. Diana Westdijk en ikzelf wonnen onze tafels

en kwamen zo in de top 20 terecht. De enige Hon-

gaarse speelster, Ildiko, die het toernooi uiteindelijk zou

winnen, kwam in de top 5 terecht en zou na ronde zes

eerste staan. Die plek heeft ze vervolgens niet meer af-

gegeven.

Voor Leni was de zesde ronde haar grote dip, het was

de enige tafel die ze echt verloor, 0 punten, maar nog

steeds op de tweede plaats en dus nog steeds kans-

hebber. Ook Zeeger kwam terug in de top 10 door zijn

tafel te winnen en zelf stond ik 11e. 

Gelukkig zag Leni kans de laatste ronde van de speel-

dag tweede te worden, dat bracht haar op 22 punten en

ze eindigde die dag op de derde plek, net ingehaald door

een van de Japanners, maar nog steeds in de strijd!
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