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 COLOFON

Ingetuind

Moet je nou doen waar je goed in
bent of moet je doen wat je leuk
vindt? Ooit was ik hevig geïnteres-
seerd in de natuur en dan vooral de
interne zaken van de interne zaken.
Dus ben ik biologie en scheikunde
gaan studeren. Mijn hobby was het
niet en ik ben er nooit goed in ge-
worden. In die tijd kwam de compu-
ter voor thuisgebruik beschikbaar.
Dat was al snel wel mijn hobby. Ook
daar was ik niet echt goed in, maar
in het land der blinden is Eenoog
koning. Relatief was ik een Meester.
Het leek me een verstandige stap
om er mijn vak van te maken.

In de hobbytijd vond ik het nog leuk
om mensen te helpen met hun net
aangeschafte computer. Lid van
clubs als TRS80-vereniging en
HCC. En computerprogramma’s
schrijven en die gratis ter beschik-
king te stellen. Maar dat werd pro-
fessioneel nadat de computer werd
geïntroduceerd in het vakgebied.

Na enige tijd had ik geen zin meer
in allerhande wildvreemden voor
nop met raad en daad terzijde te
staan op het gebied van computers
nadat ik daar al de hele dag en
week mee bezig was geweest. Au-
tomatisering werd mijn werk en
schrijven, o.a. van restaurantrecen-
sies en columns, mijn hobby. Later
ging dat over naar mahjong en en-
kele jaren geleden werd dat gecom-
bineerd tot mijn bijdragen aan het
Mahjong Magazine.

Je voelt hem waarschijnlijk al aan-
komen. Sinds enkele jaren hing het
computerwerk me ook de neus uit.
‘Hing’, want ik ben ermee gestopt.
En ik heb besloten er maar weer
eens in te trappen: van mijn hobby
mijn werk maken. Zoals gebleken is
bij mijn voorgaande carrières ben ik
niet de beste, maar kom er redelijk
goed mee uit de voeten. En op dit
moment vind ik het leuk.

De combinatie van mahjong en
schrijven ligt te koop in de vorm van
een cursusboek. Op dit moment leg
ik de laatste hand aan het verzame-
len van mijn verleden: een bundel
van mijn columns. En daarmee en
met toekomstig schrijfwerk moet ik
mijn brood gaan verdienen. De les
die ik geleerd heb ik dat overdaad
schaadt. Zoals ik destijds gestopt
ben met het assisteren van compu-
teranalfabeten wegens ‘te veel’ en
‘niks anders’ stop ik met de columns
onder de vlag ‘Op de lat’. De lat is
immers ook min of meer verdwe-
nen. Hoeveel kun je in deze vorm
over mahjong schrijven? Waar-
schijnlijk wel meer dan tot op he-
den, maar – zoals dat in het jargon
van de doorsnee manager wordt
genoemd – het is tijd om de kans
aan iemand anders te gunnen.

Ten tijde dat dit stukje verschijnt, als
de redactie het wil plaatsen tenmin-
ste, is de bundel beschikbaar met
deze bijdrage als sluitstuk. Schrijven
wordt mijn werk. En misschien kan
ik ooit nog mahjong aanmerken als
mijn bron van inkomsten. Dat zou
betekenen dat ik niet meer zou spe-
len op de toernooien en in clubver-
band. Zou dat een verstandige stap
zijn? Waarschijnlijk niet, maar even
waarschijnlijk ben ik tegen die tijd
wel aan mijn pensioen toe.

Adrie van Geffen

(Zie pagina 6 voor een redactioneel
commentaar)
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Wij hebben ruim 20 verschillende uitvoeringen van
Mah-Jong spellen in ons assortiment.

Kijk op www.joygiftshop.nl

JOY  GIFT SHOP
Voor verrassende cadeaus

Gierstraat 35
2011 GA  Haarlem

Tel.: 023 – 5341986

http://www.joygiftshop.nl/
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 KALENDER

11 januari 2009
Amsterdam, Kongrovers Toernooi (MCR) * #

Het 4e en laatste kwalificatietoernooi voor het OEMC –
direct na afloop van dit toernooi, is bekend wie Neder-
land mag vertegenwoordigen in Oostenrijk.
Inschrijving gesloten (wachtlijst).
Info: gert@kongrovers.nl
Internet: kongrovers.nl

Zaterdag 14 februari 2009
Heemstede, Bamboe Acht Valentijnstoernooi (MCR)
Inschrijving door overmaken van € 15,- op
girorek. 28140 t.n.v. W. Meijer-Kal o.v.v.
“Valentijnstoernooi 2009”
(Inschrijving sluit op 1 februari).
Lunch + 2 consumpties inbegrepen.
E-mail: wil.meijer@gmail.com
Internet: bamboeacht.nl

Zaterdag 28 februari 2009
Nijmegen, Kersenbloesemtoernooi (Riichi) +

E-mail: sjef.strik@riichi.nl
Internet: riichi.nl/kersenbloesem.htm

Zondag 5 april 2009
Varsseveld, Fu-Hing Hong Kong Mahjongtoernooi
E-mail: r.vangessel@zonnet.nl
Internet: mahjongclubfuhing.nl

Zaterdag 9 mei 2009
Temse, Belgian Open 2009 + #

De Kleine 3 Draken organiseren voor het eerst het Bel-
gisch NK MCR. Op zondag 10 mei is er een vriend-
schapstoernooi. Deelname kost €15,- voor alleen de
zaterdag en €25,- voor beide dagen. Zaterdag kun je

ook inschrijven voor een BBQ (€10,-).
Internet: kleine3draken.net
E-mail: info@kleine3draken.net

30 & 31 mei 2009
Tile Hog - Dutch Open 2009 + #

De Drie Wijzen / HUmaniac organiseren ook in 2009
het NK MCR. Alleen deelname kost €17,50 - optioneel
kun je lunch (€12,50 voor twee dagen) en/of diner op
zaterdag (Wokrestaurant voor €20,00) reserveren.
Internet: humaniac.dedriewijzen.com
E-mail: tilehog@dedriewijzen.com

+++

Internationale Kampioenschappen (MCR / Riichi)

Denemarken: 17 januari Open Danish MCR (Århus)
Oostenrijk: 14 & 15 maart Green Dragon (Graz)
Frankrijk: 17 & 18 april French Open MCR (Parijs)
Duitsland: 24 mei German Riichi Open (Hannover)

Kijk voor meer internationale toernooien, info en
(Internet)adressen op Mahjong News.

+++

+ Telt mee voor de Europese Ranglijst.
* Kwalificatietoernooi OEMC 2009.
# Telt mee voor de kwalificatieranglijst WMC 2010.

Stand voor de kwalificatie OEMC 2009
oemc.mahjongbond.org/2009/tussenstand.htm

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

Online Open Championships

Deelname voor leden is - bij voorinschrijving - $10 (plm. €7,50)
Voor de winnaar is er onder meer een prachtige vergulde mahjongsteen

Kijk op mahjongtime.com/Mahjong-Official-Tournaments.aspx

Ook voor de online toernooien bij MahjongTime wordt een ranglijst bijgehouden en daarop scoren de Nederlan-
ders goed. De aliassen fleurtje, a3geffen en grdavies staan op de Europese versie van die lijst 1, 2 en 3!

Mahjong Magazine                               3                                               2 / 2008

 VAN HET BESTUUR

En alweer loopt het jaar ten einde. Of dit magazine nog voor het bondstoernooi op je deurmat ligt weet ik niet -
bij SGL doen ze hun best, maar de apparatuur laat het nogal eens afweten. Is dat belangrijk, een week eerder
of later? Dat lijkt mij niet en in elk geval zijn er veel belangrijker zaken.

Het bondstoernooi is de ‘afsluiting’ van het mahjongjaar. Het is bedoeld voor alle leden en in het bijzonder ook
voor de leden die op ‘reguliere’ toernooien niet kunnen, willen of durven verschijnen. Willen of durven dan
meestal voornamelijk vanwege de beleving dat er tijdens die reguliere toernooien ‘met het mes op tafel’ wordt
gespeeld. Helaas moet ik constateren dat die beleving soms niet eens zo bezijden de waarheid is. Elders in dit
magazine een stukje over dit hete hangijzer.

Op het bondstoernooi kan en mag hiervan in elk geval geen sprake zijn. Daar wordt op vriendschappelijke wij-
ze door het spelen van een potje mahjong het jaar uitgeluid. Natuurlijk zijn er ook nog echte prijsjes te winnen,
maar als iedereen met een goed gevoel naar huis gaat, hebben we toch allemaal gewonnen?

En was 2008 een goed mahjongjaar? Ik denk het wel. Nederland heeft immers de organisatie van het Wereld
Kampioenschap 2010 toegewezen gekregen. Een geweldige uitdaging wederom en wat dat betreft krijgen we
zo langzamerhand een reputatie. Het op initiatief van de bond georganiseerde en voornamelijk door Martin Rep
en Sjef Strik vorm gegeven EK Riichi, was namelijk ook een doorslaand succes. Met dank overigens zeker ook
aan de plaatselijk mahjongers uit Hannover.

En ook is er dit jaar weer sprake van een behoorlijke ledenaanwas. Dat is dan in eerste instantie natuurlijk de
verdienste van de clubs - ook het aantal ’bondsclubs’ is het afgelopen jaar toegenomen en het bestuur consta-
teert verheugd dat er nog meer initiatieven voor het oprichten van mahjongverenigingen zijn.

Nieuwe toernooien staan er voor 2009 ook al op de kalender - Bamboe Acht en DAJA / de Dertien Wezen or-
ganiseren voor het eerst een toernooi. Wel wordt steeds duidelijker dat het NTS moeilijker te handhaven blijkt
dan al gevreesd. Is dat een natuurlijke selectie? Misschien wel en als jullie het niet meer willen spelen, houdt
het op. Maar toch bereiken ons geregeld geluiden dat ‘men’ het jammer vindt dat het NTS dreigt te verpieteren.
Wat niet wegneemt dat ik denk dat er ook niet veel aan wordt gedaan om dat te voorkomen. Ik spreek uit per-
soonlijke ervaring als ik zeg dat voorstellen tot kleine aanpassingen om het spel uit het dal te trekken tot nu toe
aan dovemansoren gericht waren.

Al met al inderdaad een goed mahjongjaar dus. Wat niet wegneemt dat mahjong zich nog altijd ‘in de marge’
afspeelt. De bond heeft dan ook maar (zeer) beperkte middelen om hierin verandering te brengen. Veel, zo niet
alles wordt gedaan op vrijwillige basis, zonder vergoeding en in de ‘eigen tijd’. De inkomsten uit de (lage) con-
tributie gaan op aan dit magazine en het bondstoernooi, dat dit jaar trouwens niet eens meer helemaal gratis
kon worden aangeboden.

Voor velen is het waarschijnlijk ook wel prima zo, maar je kunt je ook voorstellen dat sommigen zich - op den
duur - afvragen wat de toegevoegde waarde van een mahjongbond is als er zo veel af hangt van de persoonlij-
ke inzet van zo weinigen. Misschien een agendapunt voor de ALV? In elk geval dankt het bestuur aan het eind
van dit jaar de ‘vrijwilligers’ voor hun inzet. En aan de clubs en hun leden de oproep om kopij aan te blijven le-
veren voor het magazine, dat er nog altijd van en voor jullie allemaal is.

Fijne dagen en een ‘wong’ nieuw jaar!

Robert Rijnders
Voorzitter

ALV 2009

De Algemene Ledenvergadering is zaterdag 24 januari a.s. in IJsselstein (Sporthal Poortdijk). De vergadering is
open voor alle leden, maar in verband met de beperkte ruimte (die tot dusver altijd toereikend was) wordt ge-
vraagd met niet meer dan 2 of 3 personen per club naar de ALV te komen. Overleg met je clubvoorzitter indien je
de ALV wilt bijwonen. Alle informatie is beschikbaar op de website onder mahjongbond.org/alv.

mailto:info@kleine3draken.net
mailto:gert@kongrovers.nl
mailto:wil.meijer@gmail.com
mailto:sjef.strik@riichi.nl
mailto:r.vangessel@zonnet.nl
mailto:tilehog@dedriewijzen.com
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WMC 2010

Zoals jullie allemaal wel zullen weten is er een werk-
groep aan de slag gegaan om in 2010, op 27, 28 en
29 augustus in Utrecht, het wereldkampioenschap
Mahjong voor te bereiden.

In de werkgroep zijn de taken als volgt verdeeld:

Marianne Croeze (pr, sponsoring)
Chris Janssen (financiën)
Robert Rijnders (o.a contact EMA, WMO, arbi-
trage)
Paula Pereira Gomes (secretaris)
Jeroen Meijer (voorzitter)
Jaap Croeze (logistiek, planning)
Wil Meijer (registratie).

Paul Pilgram moest vanwege zijn gezondheid een
stapje terug doen. Hierbij bedanken we Paul voor zijn
betrokken enthousiasme en nuchtere denkkracht!
Hem is gevraagd achter de schermen een rol te
(blijven) vervullen.

John Kuijpers (je weet wel, die van DAJA-Mahjong) is
ook gestrikt voor de werkgroep. John gaat waar-
schijnlijk Marianne assisteren met ‘pr en sponsoring’.
Jullie snappen dat we erg blij zijn met John’s deelna-
me aan de werkgroep.

Toen we John op het erg gezellige Gouden Draak
toernooi in Nijmegen vroegen om mee te doen, werd
ik direct meegezogen in zijn enthousiasme en ambiti-
euze plannen! Ook zijn dochter Diana gaat ons tij-
dens de wereldkampioenschappen assisteren. En dat
komt mooi uit, zij studeert namelijk Japans in Leiden!

Inmiddels heeft de werkgroep vanaf de oprichting
alweer vijf bijeenkomsten gehad. De site is in de lucht
en wordt steeds meer gevuld (mooi werk Robert!).
Het logo is al eerder openbaar gemaakt en wij vinden
het prachtig! Jullie ook?

We hebben nu ‘eigen’ briefpapier en een rekening-
nummer, een voorwaarde om o.a. sponsoren te kun-
nen benaderen.

We weten nog steeds niet definitief hoeveel Neder-
lands aan het toernooi kunnen meedoen. Het Neder-
landse voorstel ligt ter goedkeuring bij de EMA/WMO
maar de internationale vergadermolens draaien traag.
Wat dat betreft kun je maar beter met elkaar een pot-
je Mahjong spelen, dat gaat in een hoger tempo! En
dat kan onder meer op de kwalificatietoernooien,
waarvan de data inmiddels wel bekend zijn!

Zoals eerder gezegd: als jullie ideeën hebben: neem
contact op met ons: info@wmc-holland.com en kijk
regelmatig op de website!

Jeroen Meijer

Op de site van het WMC 2010 kun je jezelf aanmel-
den voor de nieuwsbrief, een bericht achterlaten in
het gastenboek of via het contactformulier de werk-
groep benaderen.

De ‘entreepagina’ is er zowel in het Engels als in het
Nederlands - de ‘interactieve’ diensten zijn alleen met
een Engelstalige interface, maar dat lijkt ons niet ono-
verkomelijk. Je berichten kun je uiteraard gewoon in
het Nederlands opstellen.

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

Aanmelden voor de WMC kwalificatie kan nog tot 1 januari! Kijk op wmc-holland.com.
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Riichi Ranking

In de top van de Europese Riichi ranglijst, staan wel
Nederlanders in de top. Hier tellen inmiddels 5 toer-
nooien voor mee.

Europese Ranglijsten
Van de redactie

MERS Ranking

Aan de top van de EMA ranglijst weer weinig verande-
ring. Wel is Luca Gavelli terug aan de kop

De eerste Nederlander op de lijst is Marianne
Croeze, op de 23e plaats. Er staan 99 Nederlan-
ders op de lijst - hieronder de leden met een Top
100 klassering. Bondssecretaris Paula Pereira
Gomes staat op plaats 54.

mailto:info@wmc-holland.com
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 RANGLIJSTEN

Nationale ranglijst
Samengesteld door Adrie van Geffen

Hoewel haar voorsprong inmiddels terug is gelopen en het goed mogelijk is dat de koppositie na ‘Amsterdam’
in andere handen is, sluit Désirée Heemskerk het jaar af als aanvoerster van de ranglijst. Daarom zal haar tij-
dens het bondstoernooi de ‘Wisseltrofee’ worden overhandigd. Zij neemt die over van Ton Rijnders, die de tro-
fee eerder dit jaar tijdens de ALV in ontvangst mocht nemen.

In de top 10 nog altijd vijf leden van de ENMV. Gertjan Davies (de Rode Draak) is door zijn recente successen
de top binnengestormd en zou, als hij zo doorgaat, binnenkort de kop over kunnen nemen. Hoewel er wel va-
ker spelers in het zicht van die haven zijn gestrand en het meer voor de hand ligt dat Marianne Croeze haar
clubgenote aflost. Zij heeft de komende toernooien de minste punten te verdedigen...
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CLUBPAGINA

Uitwisselingstoernooi

Het is een leuke traditie geworden: het onderlinge uit-
wisselingstoernooi van De Negen Poorten met De Vier
Winden. De eerste plannen dateren van het NK Mah-
jong in Rotterdam in 2005 en in februari 2006 vond de
eerste editie plaats.

Wij speelden in een zaaltje van Sporthal de Poortdijk in
IJsselstein, de thuisbasis van De Negen Poorten. Bij de
28 deelnemers waren ook een aantal spelers van De
Oase, de andere IJsselsteinse Mahjongclub. Vanuit
Loon op Zand kwamen we met 6 spelers. Na
“Rotterdam” was die onze eerste toernooi-ervaring. Er
ging zowaar nog een prijs mee naar huis, zij het de
poedelprijs!

In maart 2007 nodigden wij de IJssel-
steiners uit voor een tegenbezoek in
Loon op Zand. Van de 32 spelers kwa-
men er dit keer 15 van De Vier Winden. Dat het in
“onze eigen” Kiosk was speelde daarbij vast een rol. De
thuiswedstrijd leverde een, om meerdere redenen,
spectaculaire 1e plaats op voor Florien Loth van De
Vier Winden. Er werd nog gespeeld volgens de Neder-
landse Toernooiregels, dus haar limietspel op Oost in
de laatste ronde zorgde voor een grondige hergroepe-
ring in de eindlijst.

De 3e editie van het uitwisselingstoernooi vond dit jaar
weer in IJsselstein plaats, op 1 november. Vol enthousi-
asme schreven we in met 13 spelers van De Vier Win-
den, maar door verschillende omstandigheden bleken
er op het laatste moment slechts 7 spelers werkelijk
mee te kunnen. Bij De Negen Poorten zijn ze niet voor
één gat te vangen en werd deze tegenslag vlekkeloos
opgevangen. Voor de eerste keer speelden we het toer-
nooi volgens de Mahjong Competition Rules, wat voor
sommige van de Winden-spelers nog niet helemaal
“past als een ouwe jas”. Evenzogoed was de conclusie
aan het eind van de dag dat het weer een ontspannen
dagje Mahjong was in een gemoedelijke sfeer. Voor
mahjongers die niet zo graag meedoen in de concur-
rentiestrijd op de landelijke toernooien, is zo’n uitwisse-
ling een leuke manier om eens met spelers van een
andere club te spelen.

Wat ons betreft gaat er in 2009 weer een uitnodiging de
deur uit naar de IJsselsteinse clubs. Als er nog maar
ergens een gaatje in de toernooikalender te vinden is!

Nanny Verheijen

Mahjongclub De Vier Winden, Loon op Zand

Steun de Nederlandse Mahjong Bond en maak kans op € 100.000,-

Wil je de Nederlandse Mahjong Bond een steuntje in de rug geven én zelf elke week kans maken op
€ 100.000,-? Dat kan bij de Sponsor Bingo Loterij, dé loterij voor clubs, verenigingen en stichtingen! Om de Ne-
derlandse Mahjong Bond in stand te houden is geld nodig. Daarom zijn we ongelooflijk blij met de steun van de
Sponsor Bingo Loterij. Ook jij kunt ons direct steunen door mee te spelen in de Sponsor Bingo Loterij. En je kunt
er ook nog eens elke week € 100.000,- mee winnen, of één van de 200.000 andere prachtige prijzen!

De Sponsor Bingo Loterij geeft elk jaar miljoenen euro’s aan Nederlandse organisaties
op het gebied van gezondheid en welzijn, zoals de Johan Cruijff Foundation, KWF Kan-
kerbestrijding en Jantje Beton. En aan ruim 2.200 clubs en verenigingen waaronder de
Nederlandse Mahjong Bond!

Een lot in de Sponsor Bingo Loterij kost slechts € 7,80 per maand. Als je dat wilt, gaat de helft hiervan (€ 3,90)
rechtstreeks naar de Nederlandse Mahjong Bond, iedere maand opnieuw! Je kunt je aanmelden op
www.sponsorloterij.nl onder het kopje ‘Clubs’. Speel je al mee in de Sponsor Bingo Loterij en wil je met die loten
liever de bond (maar een andere club kan natuurlijk ook) steunen? Dat kan! Je kunt daarvoor het online formulier
'Omzetten loten' invullen (dat je ook onder ‘Clubs’ en dan ‘Speel mee voor eigen club’ vindt). Je kunt ook bellen
met de Sponsorlijn: 020-6776880 (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur). Van ieder lot gaat dan voortaan € 3,90
rechtstreeks naar de club van je keuze, iedere maand weer!

http://www.sponsorloterij.nl/
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Mahjongvraagstuk
Anton Kösters

Kong is Koning??

Een kong maken is leuk!! Je krijgt er extra punten voor
en je mag een extra steen van de (dode) muur pakken.
Of niet? Je verliest namelijk wellicht de punten voor
een Concealed Hand of mogelijke punten voor 2 Con-
cealed Pungs. En als je geen kong maakt (maar een
pung of een chow) dan win je vaak aan mogelijkheden
om een andere winnende hand te maken. Daarbij le-
vert een Tile Hog ook 2 punten op.

1). Stel je hebt de volgende stenen in de hand:

Je pakt de 4e Karakter 1. Maak je een (concealed)
kong of niet? En zo niet, welke steen gooi je vervol-
gens weg?

Twee andere voorbeelden waarvoor een kong desa-
streuze gevolgen kan hebben.

2). Stel je ziet snel na het begin van het spel de vol-
gende stenen op je plankje:

3). Of je hebt:

Wat is in beide gevallen een goede strategie?

Zoals gebruikelijk: we spelen Mahjong Competition
Rules en je mag ervan uitgaan dat alle mogelijke bruik-
bare stenen nog in gelijke en voldoende mate beschik-
baar zijn in het spel.

Oplossingen op pagina 13.

Adrie van Geffen schreef voor de beginnende MCR
speler een boekje ‘Mahjong Stap voor stap’.

Natuurlijk is veel van wat in het boekje (A4 formaat)
staat is al eens op andere wijze gepubliceerd, of op het
Internet te vinden. De kracht - of toegevoegde waarde
- ervan ligt dan ook meer in het feit dat het a) geheel
Nederlandstalig is (wel met Engelse terminologie voor
de combinaties) en b) dat je het nu eindelijk eens 'in je
handen' kunt houden. En dat vinden veel mensen toch
prettig(er).

In de ‘1e druk’ waren de fotootjes wat korrelig en soms
niet zo duidelijk, maar het boekje is verder goed ver-
zorgd. Inmiddels heeft Adrie een ‘2e, herziene druk’
gemaakt en die is zonder deze schoonheidsfoutjes.

Al met al leuk om te hebben en voor de beginner een
aanrader. En die zal er meer aan hebben dan aan de
officiële (Engelstalige) uitgave, het zogenaamde
'Groene Boekje'. Het wordt aangeraden om het recht-
streeks bij Adrie te bestellen; de verzendkosten bij Lulu
zijn niet misselijk voor een boekje van net 100 gram.

+++

Belangrijker voor de redactie is echter dat Adrie ‘het
voor gezien houdt’ met zijn column - lees achterop dit
magazine alles daarover. Op voorhand willen wij de
aangekondigde bundel ‘Op de lat’ alvast van harte
aanraden. Wij denken dat velen van jullie vaak (glim)
lachend Adrie’s columns hebben gelezen en het zal
niet meevallen de leegte op te vullen.

Wij wensen hem veel succes in zijn volgende poging
om werk en hobby te combineren en danken hem voor
zijn bijdragen én zijn pionierswerk in de begintijd van
het Mahjong Magazine.

+++

Durf jij de uitdaging aan om de achterpagina van het
magazine te vullen met een komische, serieuze of on-
derhoudende column van jouw hand? E-mail dan de
redactie: redactie@mahjongbond.org.

Anton Kösters daagt je uit met een nieuw mahjongvraagstuk.

 STRATEGIE
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De Rode Draak Twente roerde behoorlijk zijn staart de afgelopen periode. Gertjan Davies
werd in één week 2x Nederlands Kampioen en in Nijmegen 3e. Mandarijn Jan Ketzer haal-
de alles uit de kast op hem op gepaste wijze te huldigen.

Nederlands Kampioenschap Riichimahjong 2008

Gertjan Davies gehuldigd!

Woensdagavond 1 oktober is voorafgegaan door de
drumband 'Du't heanig oan' Gertjan Davies, de kersver-
se kampioen RIICHImahjong 2008 in een open landau-
er van zijn huis gehaald en gebracht naar het Mahjong-
centrum van Twente  de ZON. Hoewel het druilerig
weer was stonden er toch enige toeschouwers aan de
kant om hem toe te juichen. Voor de ZON stond de
voorzitter van de NOC/NSF Erica Terpstra, die deze
dag ook de nieuwe ijsbaan in Enschede geopend had.
Zij overlaadde de kampioen met haar zo typerende jui-
chende teksten: "Dit is een feestelijk gebeuren voor
geheel Twente en van grote klasse. GRANDIOOS, dat
hier in Twente het mahjonggebeuren weer van de
grond komt. Dit kampioenschap is een enorme impuls
voor de denksport, waaronder tegenwoordig het nieuwe
mahjong ook gerekend mag worden. Hier komt vol-
doende inspiratie los voor de MAHJONG. Het is abso-
luut een felicitatie waard!!!!" Vervolgens is Gertjan door
het koor van De Rode Draak Twente toegezongen met
het welluidende lied THE CHAMPION.

Jan, een van de mandarijnen van het genootschap, had
een droom en overhandigde daarna namens de Rode
Draak een enveloppe met een waardebon voor de aan-
schaf van nieuwe mahjong attributen. Hij gaf ook het

clublid Sohana, die vierde is geworden een klein Chi-
nees gelukszakje, dat zij gaat koesteren om volgend
jaar hoger in de Riichi-rangorde te komen.

Het is een feestelijk mahjonggebeuren geworden, waar-
bij door 16 leden aandachtig, gezellig en prima mah-
jong is gespeeld.

Aan de eretafel is behalve door de gehuldigden ook
gespeeld door de twee oprichters van De Rode Draak
Twente: Jan en Paul Deege. Paul gaf als informatie
door, dat het waarschijnlijk zijn laatste avond in Twente
is geweest, aangezien hij aan het eind van de maand
naar Rotterdam gaat verhuizen, waar hij een nieuwe
baan heeft gekregen aan het Dijkzigtziekenhuis. Wij
bedanken hem voor de inzet in het verleden om mah-
jong in Twente een gezicht te geven en wensen
hem  veel succes toe in zijn nieuwe baan en woon-
plaats.

Een week later was het opnieuw feest in Twente en kon
er weer een persbericht uitgaan:

Gertjan Davies opnieuw KAMPIOEN!

Een week geleden werd ‘onze’ Gertjan uit Enschede
Mahjong RIICHI-kampioen van Nederland. Zaterdag is
het jaarlijkse toernooi in Rotterdam gehouden van de
aloude Nederlandse Toernooiregels. Dit zijn de regels
die doorgaans ook in de huiskamers gelden maar voor
de nationale toernooien door de Nederlandse Mahjong
Bond zijn aangescherpt en aangepast. Na acht ron-
des stond hij opnieuw op het podium om als kampioen
gehuldigd te worden  Het is de eerste keer uit de ge-
schiedenis van de Nederlandse Mahjong Bond dat ie-
mand tweemaal kampioen in één jaar is geworden. Een
opmerkelijke prestatie van de Enschedéer.

Gertjan Davies wist na 8 rondes met 15664 punten
iedereen ruim op afstand te houden. Jenneke Kragt uit
Hilversum werd tweede met 11858 punten en Pim Lag-
as uit Purmerend derde met 11112 punten. Het aantal
deelnemers bestond uit 48 spelers. Jan Ketzer, de
tweede Tukker, uit Hengelo is 30-ste geworden met
1922 punten.

mailto:redactie@mahjongbond.org
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Op vrijdagavond 26 september hebben Stella, Ria,
Henk en Jan (allen van De Rode Draak) samen met
Kees en Dimphy van Grinsven van de Nederlandse
Mahjong Bond het Mahjong gepromoot in Zwolle op de
Abunai 2008, een meeting van jongeren uit het hele
land.

Het thema concentreert zich rond de Japanse strips/
cartoons, met namen als: Yukionna (the snow woman)
Nopperabo (the faceless man) Ningyo (the japanese
mermaid)

Toen we aankwamen zagen we vele jongelui met de
vreemdste kostuums die daarmee hun stripfiguur uit-
beelden.

We waren bang op “het verkeerde feestje” te zijn be-
land om onze workshop Mahjong te presenteren. Maar
niets bleek minder waar. Jan had gelukkig een kimono
bij zich, zodat hij in de kleurrijke menigte niet zo opviel.

Al snel was ons zaaltje op de 2e verdieping vol met on-
geveer 30 jongelui, die meestal voor het eerst kennis
maakten met MAHJONG.

We speelden natuurlijk Riichi vanwege het Japanse
karakter van de beurs.

Het was druk maar erg gezellig en met een zeer leer-
gierig publiek. Het enthousiasme en het plezier wat de-
ze mensen in het Mahjong kregen was boven verwach-
ting.

Er werd aan het eind van de avond al redelijk zelfstan-
dig gespeeld.

Iedereen kreeg de nodige info mee over de bond, de
clubs en de internetsite, dus we verwachten nog wel de
nodige aanmeldingen en aanvragen voor workshops.

In elk geval hadden wij een leuke avond en houden
deze beurs voor 2009 weer op de kalender van onze
mahjongpromotie.

Jan Ketzer en Dimphy van Grinsven

OPROEP

Regelmatig vinden er in het land promotieactiviteiten plaats voor de Mahjongbond, meestal tijdens culturele festi-
vals, markten of spellenbeurzen. Wil jij met enkele (van je eigen) Mahjongvrienden in je omgeving ook een keer
Mahjong promoten en met zoveel mogelijk mensen je enthousiasme delen voor het spel? Meld je dan aan bij
Dimphy van Grinsven (promotie@mahjongbond.org) voor een gezellige én nuttige dag of middag.

Jan Ketzer attendeerde ons op een andere manier om Mahjong te promoten: uitgever MEDIA PULSE geeft elk
jaar in augustus/september namelijk voor verschillende steden een gratis blad uit. Dit heet ‘Sport in…’ en het
biedt je de ruimte om een stukje over jouw club of activiteit in jouw regio onder de aandacht te brengen.

Bovendien is er een website sportinholland.nl via welke je ook met andere mahjongers in aanraking zou kun-
nen komen en waarop je ook je club kunt promoten.
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4 jaargetijdentoernooi
Resterende data:

15 maart 2009 (Lente)
14 juni 2009 (Zomer)

Inschrijfkosten: € 6,00 hierbij is inbegrepen: koffie met koek en hapjes in de middag.
Betaling op locatie.

Elk toernooi begint om 11:00 uur en er worden vier rondes van 75 minuten gespeeld.
Lunchpauze is tussen ronde 1 en ronde 2 daarna volgt er tussen de rondes

een pauze van ± 15 minuten.

Het adres is:
Fu-Hing, Kerkplein 11, 7051 CZ Varsseveld

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

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

Ook in 2009 organiseert Mahjongclub Fu-Hing weer het gelijknamige Hong Kong Toernooi en wel op 5 april.
Dat dit het vooralsnog enige Hong Kong mahjongtoernooi van Nederland is dat meetelt voor de Nationale Rang-
lijst, wil niet zeggen dat er niet vaker in toernooiverband gespeeld kan worden.

Fu-Hing organiseert namelijk ook het 4-jaargetijdentoernooi, een cyclus van - logisch toch? - 4 toernooien, één
in elk seizoen. Tot voor kort werd dit voornamelijk door de eigen leden bezocht, maar het is open voor alle spe-
lers van de bond die ook wel eens Hong Kong willen spelen.

Mahjong met Sint en Kerstman.

Op zondag 30 november waren zo’n 25 leden van Fu Hing te gast bij Alice en haar man.

Omdat het echtpaar Eggink een groothandel in verpakkingsmateriaal heeft, zaten wij met de leden tussen zowel
sinterklaas attributen als kerstversiering. Dit alles maakte een feestelijke indruk en de sfeer zat er goed in. Na
een viertal rondjes Mahjong was het tijd om de cadeautjes uit te pakken. Iedereen had een presentje van een
bepaalde waarde meegenomen en nu werden op volgorde van de ranglijst van die dag de presentjes uitgezocht.
De clou was dat na het uitpakken iemand anders kon kiezen tussen het uitgepakte presentje of een presentje
van de stapel afhalen. Grote hilariteit bij bepaalde presentjes die bij enkele leden goed in de smaak lagen en
sommige presentjes gingen dan ook van hand tot hand.

Hierna gingen wij met z’n allen naar een nabij gelegen restaurant alwaar een stamppotbuffet klaar stond en wij
konden kiezen tussen hutspot, boerenkool of zuurkool. Na dat alles bleek dat wij inderdaad te gast waren want
de kosten waren geheel voor rekening van het echtpaar Eggink.

Naast deze gulheid werd ook nog eens het inschrijfgeld geschonken om prijzen aan te schaffen voor onze jaar-
lijkse verloting na de jaarvergadering (13 februari). De aanwezigen kunnen terugkijken op een zeer leuke dag en
dit alles dankzij Alice en haar man.

Cor Hoogland

Hong Kong Mahjongclub Fu-Hing, Varsseveld

mailto:promotie@mahjongbond.org
mailto:4jaargetijden@mahjongclubfuhing.nl
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Internationaal geen successen deze periode; de Nederlanders die er in Italië en Zweden bij
waren, konden geen potten breken. Derhalve verslagen van het NK NTS, deel 2 van het NK
Riichi en uitgebreid aandacht voor het laatste Gouden Draak toernooi.

Het Kinryu Majan Taikai 2008 is een daverend succes
geworden voor zowel de organisatoren, Gertjan Davies
als Sjef Strik. Een verslag van Martin Rep.

Voor de organisatoren omdat er 48 spelers waren in
Cultureel Centrum Corrosia te Almere, waar het toer-
nooi werd gehouden. Dat is het hoogste aantal ooit in
de geschiedenis van het georganiseerde Nederlandse
en zelfs Europese riichimahjong, afgezien natuurlijk van
het Europees Kampioenschap. Ongetwijfeld is deze
toename voor een belangrijk deel juist te danken aan
het succes van het EK Riichi, maar ook een flinke de-
putatie van de Varsseveldse mahjongclub Fu-Hing
zorgde voor een toename van het aantal deelnemers.

Voor Gertjan Davies was het een succes, omdat hij de
eerste Nederlands kampioen riichimahjong ‘nieuwe stijl’
werd. Van 2000 tot en met 2005 werd de winnaar van
het 'NK Riichi', dat elk jaar in februari werd gehouden,
beschouwd als de nationale riichikampioen. Met de
naamswijziging in Kersenbloesem Toernooi verdween
dit predicaat. Dit jaar werd het voor het eerst weer inge-
steld, met de bepaling dat die speler die over de twee
Nederlandse riichitoernooi samen het beste resultaat
boekt, zich voortaan Nederlands kampioen riichi mag
noemen. Op het Kersenbloesem Toernooi 2008 scoor-
de Gertjan zeer hoog, zodat hij op het KMT in Almere
alleen maar hoefde te consolideren. Tweede werd Mau-
rice Demmer en derde Sjef Strik.

En ten slotte was het KMT natuurlijk een groot succes
voor diezelfde Sjef, die als eerste tweemaal achter el-
kaar hetzelfde riichitoernooi te winnen. In totaal won hij
het KMT nu drie keer, want ook de 2004-editie mocht
hij op zijn naam schrijven. Martin Rep, die samen net
Sjef en de inmiddels overleden Frans Roquas in 2003
het Kinryu Majan Taikai lanceerde, werd derde. Tussen
Sjef en Martin wist zich een van de acht Duitse deelne-
mers aan het toernooi, Philipp Scharpf, op de tweede
plaats te nestelen.

Vanaf het begon ging Sjef voortvarend van start, al
scoorde in de eerste ronde Frauke Roos (D) het beste,
met 47.300 punten. De tweede ronde was ook al voor
een Duitse speler (Sebastian Scharpf, met de record-
score van 72.800), de derde ronde ging naar Yvonne
Heemskerk (51.500 punten, zij scoorde een Dertien
Wezen spel en dat nadat zij de eerste ronde als slecht-

ste had afgesloten, met min 48.200 punten). De laatste
ronde ten slotte was voor Martin Rep (60.400 punten).
Sjef scoorde in totaal 115.200 punten, bijna 23.000
meer dan zijn belager Philipp Scharpf).

V.l.n.r. Martin, Sjef en Philipp. En Gertjan? Daar >>>

De Top 5 van het KMT:

En de eindstand in het NK:

Naam Punten

1 Sjef Strik 115200

2 Philipp Scharpf 92300

3 Martin Rep 76000

4 Marianne Croeze 60200

5 Greet Kamper 56900

1 Gertjan Davies 13500 131200 144700

2 Maurice Demmer 1650 113600 115250

3 Sjef Strik 115200 - 115200

4 Sohana Ma Prem 37200 67300 104500

5 Marianne Croeze 60200 31100 91300

6 Martin Rep 76000 8100 84100

7 Ans Hoogland 20600 43000 63600

8 Chris Scheffler 8500 53100 61600

9 Eveline Broers 51900 6800 58700

10 Greet Kamper 56900 - 56900

Naam KBT KMT NK
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Oplossingen mahjongvraagstuk
(pagina 6)

1). In dit geval is het niet verstandig om
een (concealed) kong te maken. Er
vanuit gaande dat de vervangende
steen geen Bamboe 2 of 5 is kun je
vervolgens slechts uit met een Bamboe
2 van tafel: Concealed Hand (2), Con-
cealad Kong (2), Pung of Terminals (1),
One Voided Suit (1), No Honours (1),
Mixed Double Chow (1), samen precies
8 punten. Je kunt uiteraard nog wel uit
met Bamboe 5 Self Drawn of Last Tile.

Als je de kong niet maakt en Karakter 4
weggooit dan kun je altijd uit met Bam-
boe 2 én 5 van tafel: Concealed Hand
(2), Tile Hog (2), Pung of Terminals (1),
One Voided Suit (1), No Honours (1),
Mixed Double Chow (1), ook precies 8
punten maar met meer mogelijkheden!!

2). In deze situatie is het goed eerst
eens je mogelijke punten te tellen. Als
je deze hand verborgen weet te houden
heb je al 7 punten! Concealed Hand (2),
Two Concealed Pungs (2), 2x Pung of
Terminals (2) en No Honours (1). De
meest zekere weg naar het achtste
puntje is door de Cirkels weg te doen
(One Voided Suit). Je hebt natuurlijk
wel wat geluk nodig om de hand geslo-
ten te houden en snel te completeren
(met chows en sluitpaar) tot een wach-
tend spel.

3). Ook hier maar eens goed tellen. Als
Karakter 1 en 4 inruil voor Bamboes of
Cirkels tussen 2 en 8 heb je al 5 pun-
ten: Concealed Hand (2), All Simples
(2), One Voided Suit (1). Pak je Bam-
boe 4 of 6 Two Concealed Pungs (2),
dan ben je wachtend op Cirkel 5 (Short
Straight) of 8 (Fully Concealed Hand).
Pak je eerst Cirkel 5 of 8, dan moet je
zelf nog Bamboe 4 of 6 pakken. Het lijkt
vergezocht, maar aan het begin van het
spel is het een goed uitvoerbare strate-
gie.

Iedere gelijkenis met echt gebeurde
spelletjes is geen enkel toeval.

Reageren: redactie@mahjongbond.org

Anneke Keyl doet namens ‘IJsselstein’ verslag van het ‘Uitwisselings-
toernooi’.

Zaterdag 1 november  kwamen we met 32 spelers in IJsselstein bijeen
om het uitwisselingstoernooi te spelen tussen de Mahjong verenigin-
gen De Vier Winden, Oase en De Negen Poorten.

Het was een bijzonder gezellige dag. Tijdens dit vriendschapstoernooi
was het spelen toch net even anders dan gewoon op de clubavonden.
Het wedstrijd element was wel aanwezig, maar het vriendschappelijke
karakter van het toernooi stond voorop. Vooral de ontmoeting met
andere spelers was heel erg leuk.

Na ontvangst met koffie kwamen de gesprekken dan ook al snel op
gang. In een zeer goed gevulde zaal werden er die dag drie ronden
mahjong gespeeld. De gezichten toonden wel dat ondanks de gezel-
ligheid zeker serieus gespeeld werd.

Na twee ronden waren er drie spelers  met 8 tafelpunten, waarvan
Bert Claessen duidelijk een voorsprong had genomen, met 602 speel-
punten. Ook in de derde ronde wist hij opnieuw 4 tafelpunten te be-
machtigen. Jack’lien Pilgram wist helaas haar tweede plek niet vast te
houden, Leni Janssen nam die met 10 tafelpunten van haar over.

De uitslag was uiteindelijk dan ook:

Bert Claessen: 12 tafelpunten/720 speelpunten,
Leni Janssen: 10 tafelpunten/206 speelpunten,
Jack’lien Pilgram: 9 tafelpunten/106 speelpunten.
Als laatste eindigde Patty Oelp en alle vier  staan ze hieronder op de
foto de gewonnen prijzen te showen.

mailto:redactie@mahjongbond.org
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Kentering (2)

In het vorige nummer had ik het over de soms terechte kritiek op de
gang van zaken tijdens MCR toernooien. In Nijmegen kreeg Martin
aan het begin van het toernooi applaus toen hij de spelers opriep
zich sportief te gedragen, dus vooral niet de scheidsrechter te roe-
pen als iemand per ongeluk ’self pick’ zegt in plaats van ’hu’. Deson-
danks een verslag van Ida van der Bij en Gerard Strik met de kantte-
kening dat aan deze oproep dus duidelijk niet aan alle tafels gevolg
werd gegeven. Het ging daarbij volgens mij niet alleen - zoals wij
Nederlanders graag beweren - om buitenlandse spelers.

Ik denk trouwens wel dat de Nederlanders zich voornamelijk beper-
ken tot het niet helpen bij het tellen. Dit is volgens de regels dan ook
niet toegestaan en dus ’in orde’ en in de pauzes worden gniffelend
de ervaringen uitgewisseld. Overigens heb ik vanaf het begin gesteld
dat helpen ’competitievervalsend’ kan werken, dus veroordelen doe
ik het niet maar eigenlijk is het niet zo netjes. Anderzijds mag je toch
wel verwachten dat een speler een ‘zuivere  hand’, met daarbij ook
nog een ‘straatje’ 1-9, op eigen kracht tot minimaal 40 punten weet te
combineren...

Het niet helpen met tellen is dan misschien niet zo leuk, maar wel zo
eerlijk. Een hele hoop andere regeltjes worden door velen echter
gebruikt - en soms misbruikt - om er op minder sportieve wijze voor-
deel mee te behalen. Van dat soort ‘regels’ en het gedrag dat die
oproepen zouden we af moeten, maar wij kunnen dit niet alleen. Dat
moet in samenwerking met de EMA en de WMO en gezien de soms
haast ’onderdanige’ houding van het EMA bestuur richting de WMO,
heeft dat nogal wat voeten in de aarde.

De regels ter discussie stellen doe je - in de EMA beleving - niet zo
maar. En dat terwijl de Chinezen zich nota bene zelf nooit van derge-
lijke tactieken zouden bedienen. Ik heb al eerder gezegd dat een
aantal regels het gevolg is van belabberde vertaling of verkeerde
interpretatie(s), maar vooralsnog is het lastig om wijzigingen gedaan
te krijgen.

Kunnen we in de tussentijd dan niet alleen onze eigen toernooien
‘aanpassen’? Ja en nee: op een MERS toernooi komen ook buiten-
landers en dan zul je de geldende regels moeten toepassen. Op
kwalificatietoernooien wordt gestreden om die paar beschikbare
plaatsen voor een EK of WK, het ‘hoogst haalbare’ voor een toer-
nooispeler. Spelregeltechnisch behoren dan de kansen voor ieder-
een gelijk te zijn, wat niet wegneemt dat je daarmee andere factoren
niet ondervangt.

Verder denk ik dat er een rol voor de scheidsrechter is, die kan voor-
komen dat er op te veel slakken zout worden gelegd, maar ook die
zal in grote lijnen aan de regels moeten vasthouden. Belangrijker is
echter dat de spelers zelf moeten beseffen dat op ‘open’ toernooien
de kansen voor iedereen ook gelijk zijn als iedereen afziet van al te
letterlijke naleving van de regels.

 Robert Rijnders

Vervolg van pagina 10.

Wij hebben ondertussen al verschillende
mensen gehoord die er geen zin meer in
hebben medespelers tegen te komen die
met het mes op tafel spelen. De enige
manier om dit te vermijden is om niet
meer naar de toernooien te gaan. Wij
betreuren deze ontwikkeling en vinden
het belangrijk om dit gezegd te hebben.

Wij willen ook gezegd hebben dat wij het
toernooi als heel leuk, gezellig en vaak
spannend vonden.

Waren er nog  leuke,  opzienbarende
gebeurtenissen?

Gerard: Ja, het feit dat ik boven Chris
Scheffler geëindigd ben. We noemen
Chris overigens van nu af aan de “Keizer
van de Selfdrawn’s Tegen”. Ik heb bijna
tegen mijn hele familie gespeeld inclu-
sief de kouwe kant, da’s altijd leuk.

De ontmoeting in het chinees restaurant
met die Chinese dame die ons uitgeno-
digd heeft om bij haar te komen Mahjon-
gen.

Ida: leuk was voor mij natuurlijk het be-
reiken van de tweede plaats. De weg
daar naar toe was tot het laatst toe heel
erg spannend.

Afsluitend willen we nog zeggen dat we
het jammer vinden dat we volgend jaar
geen Gouden Draak toernooi meer heb-
ben. Het had wel iets bijzonders, mis-
schien omdat het in onze eigen stad
plaats vond.

Tot slot willen we Martin en Sjef nog
heel hartelijk bedanken 10 jaar Mahjong-
plezier. Op naar hun volgende toernooi!

Ida van der Bij en Gerard Strik
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NK NTS
Door Jaap Croeze

Zaterdag 4 oktober j.l. was het weer zover. In de ver-
trouwde locatie van Humanitas te ‘Rotjeknor’ werd voor
de 15e keer het NK-Mahjongg (NTS) georganiseerd
door de ENMV.

We hebben daar een draaiboek voor maar dat hebben
we ondertussen eigenlijk niet meer nodig. De taken zijn
als volgt verdeeld: Ingrid zorgt voor de prijzen, Adrie
voor de punten (invoer), Jaap voor de inschrijving en de
afspraken met Humanitas en de andere Rotterdammers
helpen waar het nodig is: klaarzetten van de tafels en
de spellen (seizoenen er uit halen!), inschrijven, praatje
pot et cetera - allemaal routine!

We speelden dit jaar met 12 tafels, in vergelijking met 5
jaar geleden (20 tafels) zijn we behoorlijk gekrompen;
we hadden 40 leden van de bond en 8 ongeorganiseer-
den. De terugloop in spelers heeft het toernooi wel
duurder gemaakt; per persoon dit jaar was het € 13,50
en € 16,00 voor niet-leden van de NMB, en dat terwijl
we met 20 tafels € 10,00 vroegen...

Ook dit jaar weer 8 ronden van 45 minuten, maar in
tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we wel de
remises overgespeeld. In het verleden klaagde men wel
eens dat in een ronde 3 remises waren gevallen en dat
men ondanks dat binnen een half uur klaar was: wach-
ten dus!

Dat over spelen heeft goed gewerkt, ik heb hier geen
klachten over gehoord (mahjongers klagen over het
algemeen ook minder tijdens het spelen!) en de tijd
ging voor sommigen heel snel, ze stapten van de ene
tafel direct over op de volgende.

Het spelverloop was weer onnavolgbaar voor velen
(met uitzondering van de auteur die continue op één
van de laatste drie plaatsen stond) en aan het eind van
de dag was Gertjan Davies de gelukkige winnaar. Gert-
jan had bij de inschrijving vermeld: “Leuk, weer eens
westers proberen”! Dat is misschien ook wel het beste
advies als je NTS speelt; lekker ontspannen een dagje
spelen.

Tweede werd Jenneke Kragt, een doorgewinterde NTS-
speelster en derde werd Pim Lagas van de nieuwe
bondsclub uit Purmerend. Arthur Schouten (ENMV)
werd vierde, normaal val je dan buiten de prijzen en dat
is een beetje zuur, Ingrid had dit voorzien en voor de
vierde plaats dit jaar een extra prijs geregeld.

Aangezien het ons 15e toernooi was heeft ook de 15e

een prijs gehad, deze ging naar Piet Scholten.

En verder: het rookhok en de bar waren verplaatst, er
was wisselgeld in de kassa en de microfoon hadden ze

weer vergeten, wij doen het zonder beamer en die heb-
ben we ook niet gemist. Dit jaar geen bloemen voor de
eerste 10 (financiële crises) maar 3 besten! En we had-
den géén dubbele 3e plaats.

De prijzentafel was weer vrolijk opgemaakt en de prijs-
uitreiking was weer écht op z’n Rotterdams; het bitter-
garnituur (voor 80 personen, Humanitas houdt van tra-
dities) ging weer volledig op en Gertjan krijgt de wissel-
trofee zo snel mogelijk (die was een tijdje zoek).

Het was weer een ouderwets toernooi in Rotterdam!

De Top 5 van het NK:

PS Hoe het toernooi er volgend jaar uitziet weten we
nog niet, we gaan het “aanpakken”, meer hierover in
een volgende Mahjong Magazine.

Gertjan Davies zegt u?!
Jazeker, dezelfde die op
de foto hiernaast zijn vori-
ge week gewonnen trofee
voor de NK Riichi torst.
Nog niet eerder werd ie-
mand in net een week 2x
Nederlands Kampioen!

Op de volgende pagina
staat hij trouwens ook
weer, maar wel in een an-
der shirt (hij won dan ook
niet in Nijmegen).

Naam Punten

1 Gertjan Davies 15664

2 Jenneke Kragt 11858

3 Pim Lagas 11112

4 Arthur Schouten 10006

5 Albert de Bakker 8887
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Voor de 10e en allerlaatste keer het
Gouden Draak toernooi dit jaar. Sjef
en Martin vonden dit hét moment om
er mee te stoppen.

In Nijmegen werd nog één keer alles
uit de kast gehaald - de locatie was
niet het vertrouwde Kolpinghuis,
maar het (nog mooiere) Triavium.
Een compleet programma om de
uren tussen het mahjongen te vul-
len, er was een speciaal mahjong
(kaart)spel als souvenir met eeuwig-
heidswaarde aan te schaffen  en het
was al in mei volgeboekt.

Het is het grootste toernooi na het
EK of WK: maar liefst 108 deelne-
mers, waarvan 42 uit het buitenland
en in totaal 11 nationaliteiten werden
er genoteerd.

Het lijkt (en is eigenlijk
ook wel) natuurlijk prach-
tig, maar als je zelf toer-
nooien organiseert, weet
je hoeveel energie dat
vreet. De deelnemers
hebben daar meestal
geen weet van - en zo
hoort het eigenlijk ook -
maar het gaat op den
duur wel tellen. Zeker
ook als je ziet dat men er
vanaf februari op één of
andere manier mee bezig
is.

En dan is het niet zo gek als je op je
hoogtepunt stopt, zeker als je als
‘jonge vader’ ook nog eens andere
dingen aan je hoofd hebt.

Voor het eerst werd er in Nijmegen
nu ook nog eens op twee dagen
gespeeld (voorheen was de zondag
een vriendschapstoernooi) en het
toernooi telde voor de Nederlanders
ook mee als kwalificatietoernooi
voor het OEMC van 2009.

Chris Redmond was over beide da-
gen de sterkste van allemaal - alleen
de laatste ronde liet hij 2 punten lig-
gen, maar Ida van der Bij die hem
als enige nog van de zege kon af-
houden (Gertjan Davies had alleen
theoretisch nog een kans) deed dat
ook.

Na afloop van het toernooi was er
als opmaat naar de prijsuitreiking
een wel erg uitgebreid afscheids-
feestje. Niet geheel geregisseerd
door Martin en Sjef, die soms ook
verrast werden, niet onverdiend ook,
maar iets minder (lang) had wel ge-
mogen. Anderzijds was het optreden
van András Boda natuurlijk een on-
vergetelijk hoogtepunt.

En helemaal stoppen kunnen / willen
de vrienden niet; het Kersenbloesem
Riichi toernooi (eind februari) wordt
ook in het vervolg door hen georga-
niseerd. Riichi zit in de lift, dus wel-
licht dat ze er in slagen om daar
weer nieuwe uitdagingen in te zien.

De Top 10 van het 10e GD toernooi:

Een  toernooi van tegenstellingen.

Wij, Ida en Gerard, doen hierbij ver-
slag van het laatste (10e)Gouden
Draak toernooi welke gehouden is
op 15 en 16 november in het Triavi-
um in Nijmegen.

Wat vonden we van het toernooi in
het algemeen?

Gerard:  Weer uitermate kundig ge-
organiseerd en ondanks dat het een
nieuwe locatie was, leek het heel
erg vertrouwd. De eindceremonie
duurde voor sommige wat te lang,
wat  overigens niet aan de organisa-
toren lag. Zij hadden van sommige
dingen ook geen weet, maar werden
wel terecht in het zonnetje gezet.

Ida: Ondanks de
grootte van het ge-
bouw waren de ruim-
tes toch heel gezel-
lig. In de speelruimte
was het  wel warm
en benauwd. Daar
stond tegenover dat
de catering uitste-
kend was. Het is ook
elke keer leuk elkaar
weer te ontmoeten
en  even bij te pra-
ten.

Dan het spelen zelf:

Het mag gezegd worden, de tegen-
stellingen waren groot. Aan de ene
tafel was gezelligheid troef en was
de wederzijdse hulp groot. Aan de
andere tafels was de sfeer grimmig
en riep de een nog harder dan de
ander om de scheidsrechter. Wij
denken dat de oorzaak van deze
tweedeling de volgende redenen
heeft. Er zijn mensen die tijdens de
kwalificatietoernooien ten koste van
alles zo hoog mogelijk willen scoren.
Aan de andere kant zijn er mensen
die wel willen winnen maar het voor-
al gezellig willen hebben en houden.

Lees verder op pagina 12 >>>

De verlichting was niet best, maar v.l.n.r. Ida, Chris en (alweer!) Gertjan

1 Chris Redmond UK 22 808

2 Ida van der Bij NL 20 533

3 Gertjan Davies NL 18 576

4 Jaap Croeze NL 18 511

5 Gert van er Vegt NL 18 440

6 Marianne Croeze NL 18 423

7 Silke Bansemer D 18 311

8 Pálhalász H 17 674

9 Laurent Mahé F 17 599

10 Frauke Roos D 17 379

Naam T MJ
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Diana Kuijpers stond in Nijmegen in de winkel en be-
leefde het toernooi ‘langs de zijlijn’. Hieronder haar ver-
slag.

Afgelopen vijftien en zestien november was het zover:
het laatste Gouden Draak Toernooi. Voor Sjef Strik en
Martin Rep was het de tiende keer dat ze dit toernooi
organiseerden, en daarmee vonden ze het mooi ge-
weest. “Je moet stoppen op het hoogtepunt”, aldus
Martin Rep. En het was een geweldig jubileumtoernooi!

Het toernooi vond plaats in het Triavium Congres Cen-
trum in Nijmegen, naast de overdekte ijsbaan. Vanaf
een uur of negen begonnen de spelers binnen te drup-
pelen, en werden warm onthaald aan de balie, waar
men zich tevens kon registreren. Met een kopje koffie
of thee en een prachtig gebakje begon de ochtend
goed.

De zaal waarin de mahjongtafels wa-
ren opgesteld was prachtig, groot ge-
noeg voor de meer dan honderd deel-
nemers uit allerlei landen. Vlak voor de
deur had DAJAmahjong zich opge-
steld met haar winkeltje.

Van half elf tot half een was de eerste
ronde, waarbij iedereen er nog even-
tjes goed in moest komen. Na de eind-
gong kwamen sommige opgewekt,
anderen balend naar buiten. Maar be-
neden wachtte iedereen een heerlijke,
uitgebreide en op zijn minst gezegd luxueuze lunch.
Van warme pizza-achtige broodsneden tot royaal be-
legde broodjes en uiteraard wat fruit. Het was erg goed
verzorgd en gaf de spelers weer genoeg energie om er
de tweede ronde tegenaan te gaan.

Na de drie rondes van de dag verzamelde de meerder-
heid van de spelers beneden voor een geweldig diner.
Volgens hetzelfde principe als de lunch schuifelden de
spelers langs de lange tafels met allerlei heerlijke ge-
rechten. Er was voor ieder wat wils en iedereen liet het
zich goed smaken. Ondertussen ging nog het gasten-
boek rond, met de bedoeling elke mahjongspeler van
het Toernooi iets te laten schrijven voor Sjef en Martin.
Het diner en tevens de dag werd afgesloten met een
leuk verpakt dessert van yoghurt en kersen, en tevens
voor de liefhebbers een hoorntje met een Italiaanse bol
ijs. Erg lekker! Hierna vertrokken veel dichtbijwonende
spelers naar huis, terwijl anderen terugkeerden naar
hun Bed & Breakfast of meegingen met hun Nederland-
se ‘hosts’.

De volgende dag ging het toernooi, na enige verwarring
over het precieze tijdstip, onbevangen door. Er heerste
een plezierige spanning; een toppositie aan het einde
van de vorige dag betekent uiteraard geen garantie
voor een eindplaats in de top drie.

Opnieuw een uitstekende lunch en genoeg ruimte om
even koffie of thee te drinken tussen de rondes door.
Tevens was er nog een quiz met allerhande vragen
over ‘mahjong in Nederland’ (een spiekbriefje in de
vorm van een PowerPoint presentatie bleek een goede
hulp). En aan het einde van de dag, rond een uur of
half zes, werd het einde van het toernooi aangekon-
digd.

Beneden in de zaal verzamelden alle spelers voor een
gezellige borrel, wachtend op de eindstand en tevens
de officiële afsluiting van dit jubileumtoernooi. Eerst een

toespraak van Dicky Rep met de daar-
bij horende bossen bloemen, en de
overhandiging van het gastenboek.
Daarna bracht de Hongaarse speler
András Boda een sfeermakend optre-
den met een Barry White nummer,
waarbij twee vrouwelijke fans zich niet
konden bedwingen en het podium met
bloemen bestormden. De hierop vol-
gende videopresentatie, gemaakt door
Jelte Rep, was een leuke presentatie,
wat de historie van ’25x Martin en Sjef’
op een leuke manier uiteenzette.

En hierna dan tevens het langverwachte moment van
de eindstand. Vanaf plaats 108 liep de PowerPoint pre-
sentatie op naar boven met hier en daar gejoel en ap-
plaus voor de betreffende personen. Aangekomen bij
de top drie ging de presentatie uit, om vervolgens Gert-
jan Davies (NE), Ida van der Bij (NE) en Chris Red-
mond (EN) naar voren te roepen en de welverdiende
prijzen uit te reiken. Nogmaals een proficiat voor dit
drietal!

Na een afsluitende toespraak was dan toch echt het
einde gekomen. Hoewel ik het toernooi zelf van de zij-
lijn heb meegemaakt, vond ik het een leuk toernooi, erg
goed georganiseerd, en er hing een gezellige sfeer. Ik
denk dat ik namens meer mensen spreek als ik zeg dat
het een geweldige afsluiting was van ‘25x Martin en
Sjef’!

Diana Kuijpers


