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Denkspellen

Mahjong armbanden

Hangers Ildikó Hargitai

Links

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 & accessoires bij 

http://www.mahjongshopdot1.nl/index.html

� Rondom de bestuurstafel �
MJ in de Lucardie zaal � Toer-
nooiagenda + Lancering nieuwe
website � Kongrovers toernooi
in Zaandam � De andere kant
van... � Laatste kans ! ! ! �
Mahjongen met Mai Hatsune 	

5e Valentijnstoernooi R+C 	� In-
schrijven voor... 	� Uitsmijter

Mahjong games & accessoires



RONDOM DE BESTUURSTAFEL

HET NIEUWE JAAR IS AL RUIM 2

maanden oud bij het verschijnen

van dit eerste nummer van ons Mah-

jong Magazine van 2013.

Er is alweer veel gebeurd in majon-

gend Nederland.

Het Kongroverstoernooi in Zaandam

en het Valentijnstoernooi in Heem-

stede werden gespeeld, daarover

elders in dit blad meer. (P6,13,14)

En  natuurlijk de Algemene Leden

Vergadering op 23 februari.

Nieuw in deze vergadering waren in

ieder geval 2 nieuwe bestuursleden:

Nicole Haasbroek  (IJsselstein) en

Annie Hagman (Hengelo). Welkom

aan beide dames en heel veel inspi-

ratie en plezier toegewenst. En

sterkte aan Anton die nu met 4

dames het bestuur gaat aansturen

als voorzitter van de Bond. 

Afscheid moest het bestuur helaas

nemen van Janco die zich 6 jaar

lang met volle overgave inzette voor

de Bond. Gelukkig blijft hij een aan-

tal taken wel doen gewoon als lid

van de Bond.

Janco nogmaals hartelijk dank voor

de fijne samenwerking en al het

goede werk, voor de goede zaak. 

Nieuw was ook de lancering van

een geheel nieuwe website van de

Bond. De oude site werd een blok

aan het been voor degenen die er

met minder kennis van zaken afge-

lopen jaar  aan werkten. Bovendien

waren zaken lastig te vinden, on-

overzichtelijk, niet in een keer te

downloaden etc. 

Tijd voor iets nieuws. Met webdesig-

ner Diana Kuijpers vinden wij dat het

goed gelukt is, maar kijk vooral zelf

wat je van het resultaat vindt en laat

het ons weten. Ook als je foutjes vindt

of verbeteringen wilt voorstellen.

De site is gewoon bereikbaar op het

vertrouwde adres: www.mahjong-
bond.org en reacties mag je sturen

naar promotie@mahjongbond.org
Je kunt de Bond nu ook volgen via

Twitter en Facebook! Word vandaag

nog volger!

In de vergadering hoopten we

nieuws te horen over  het WK Riichi

2014 in Europa, helaas was het

enige nieuws, dat er taal noch teken
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- DIMPHY VAN GRINSVEN
JAAP CROEZE/TREES MEIJER

uit Japan was vernomen. Dat wil niet

zeggen dat het WK er niet komt,

maar het is ook nog lang niet zeker.

Nieuw op riichi gebied is de opzet

van een laddercompetitie in de vorm

van 5 toernooitjes mede ter voorbe-

reiding van het aanstaande EK in

Oostenrijk. (september 2013). Alle

Riichispelers hebben hierover be-

richt ontvangen. Heb jij interesse

maar nog niets gehoord? Stuur dan

een mail naar j.onnink@xs4all.nl 
Besloten is verder hoe de MERS

toernooien en het NK recreanten in

de toekomst worden toegewezen. 

De nationale mahjongdag gaat niet

meer door, maar alle lokale of regio-

nale promotieactiviteiten van clubs

worden door de Bond ondersteund

en op de site gepubliceerd.

Nieuw is ook het jeugdlidmaat-

schap. Jeugdigen zijn van harte wel-

kom bij de Bond tegen gereduceerd

tarief. Als zij aan toernooien deelne-

men moeten ze natuurlijk wel de

spelregels en de gedragsregels be-

heersen. 

De Bond gaat ook proberen de pro-

motie meer op jongeren te richten

(en op mannen).

Dat allemaal gezien de huidige sa-

menstelling van mahjongspelend

Nederland.

Het volledige verslag van de verga-

dering en de besluitenlijst worden

z.s.m.  op de site gezet.

Wij hopen jullie allemaal weer te ont-

moeten aan de mahjongtafels!

Veel wong! ■
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MJ IN DE LUCARDIE ZAAL

ZOALS AANGEKONDIGD OP DE

site van de Nederlandse Mahjong

Bond werd er op zaterdag 29 de-

cember vorig jaar het jaarlijkse

Bondstoernooi gehouden. Het vond

plaats in Utrecht, in een mooi com-

plex  genaamd NDC Den Hommel.

De locatie was goed te bereiken met

de auto en er waren genoeg par-

keerplaatsen aanwezig aan de Ken-

nedylaan.

Het mooie gebouw met 6 ruime

zalen, is een denksportcentrum en

officieel een plek voor bridgedeelne-

mers. De Lucardie zaal was samen

met een andere ruimte omgetoverd

in een speelhol met 24 speeltafels.

Er werden drie mahjongstijlen ge-

speeld bekend in heel Nederland te

weten:

• NTS (Nederlandse Toernooi

Spelregels);

• RCR (Riichi Competition Rules);

• MCR (Mahjong Competition

Rules).

100 spelers hadden zich opgegeven

en zij speelden 4 ronden van 90 mi-

nuten en met Janco en de rest van

het bestuur als organisator is het ge-

lukt om er een leuke dag van te

maken.

Voordat het toernooi aanving werd

er koffie geserveerd en kon je loten

kopen.

In de lunchpauze kregen wij met z’n

allen een breed assortiment aan lek-

ker eten.

Verder kreeg je in de pauzes en op

het eind de kans om bij de aanwe-

zige barmedewerkers een drankje te

nuttigen en waren er oliebollen.

Voor iedereen, die lid is van de

Bond, was de deelname aan dit

toernooi volledig gratis.

Voor de start van het toernooi kreeg

Anton, de voorzitter van de Neder-

landse Mahjong Bond, de microfoon

en hij was de gastheer voor deze dag.

Bij het begin en eind van elke ronde

werd de Chinese gong gebruikt.

Er werden diverse bijzondere han-

den gemaakt.

Bij NTS was er een Pe-ling eet cake,

een spel met de drie grote draken bij

Riichi en bij MCR was er een hand

zonder punten te zien, een zoge-

naamde Chicken Hand.

Ook was er voor het eerst in de ge-

schiedenis van de bond een jonge

speler van 9 jaar, Luuk genaamd, bij

het toernooi aanwezig. Het was leuk

om te zien hoe hij met de “grote”

mensen mee kon spelen.

Ne een ingewikkelde rekenmethode

waren er uiteindelijk 5 winnaars met

de meeste punten.

Voor hen waren er extra loten be-

schikbaar.

Op het einde van de middag werd

de pot met loten aan willekeurige

mensen voorgehouden die een lot

mochten trekken. En mochten de

gelukkigen een prijs in ontvangst

nemen bij de prijstafel. ■

- CARLOS LEITE
JAAP CROEZE/ERIK VAN BALKUM
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Datum Naam Plaats Soort

23 maart De REUS van Rotterdam MERS-1 Rotterdam MCR

LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141, 3068 GV

Inschrijving open, zie pagina 8

13 & 14 april Kersenbloesemtoernooi, Sakurai Taikai MERS-2 Berlicum RR

Herberg de Gouden Leeuw, Hoogstraat 64

Inschrijving open, zie pagina 15

15 & 16 juni Tile Hog (Dutch Open) MERS-2 Rotterdam MCR

LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141, 3068 GV

Inschrijving open, zie pagina 15

31 augustus Oranda Sai Kou MERS-1 Rotterdam Riichi

LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141, 3068 GV

14 september Negen Poorten Toernooi IJsselstein MCR

LET OP, speellocatie is veranderd:

De Oase, Benschopperweg 342, 3401 BZ

www.denegenpoorten.nl

12 oktober Toernooi Rode Draak, open inschrijving Hengelo MCR

Denksportcentrum Hengelo, Cesar Franckstraat 36D

Meer info volgt zsm op de site van Rode Draak

Het bestuur van de Nederlandse Mahjong Bond presenteerde tijdens de ALV de nieuwe website!

Met gepaste trots natuurlijk, want er is veel werk verzet, maar wij zijn tevreden met het resultaat.

Eenvoudig van opzet zodat alle informatie die je zoekt snel te vinden of te downloaden is!

Mocht je toch iets missen, een foutje ontdekken of een andere tip hebben, dan zien wij graag jouw reactie tege-

moet op het e-mailadres promotie@mahjongbond.org.

De Nederlandse Mahjong Bond gaat verder ook met haar tijd mee, natuurlijk, en om die reden hebben we inmid-

dels ook een Facebook-pagina en een Twitter account. Die vind je aan de linkerkant van de site. Ook daar ben je

natuurlijk altijd van harte welkom om berichten aan ons achter te laten, ook met betrekking tot de website!

Speciaal woord van dank aan onze webdesigner Diana! ■

LANCERING NIEUWE WEBSITE
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KONGROVERSTOERNOOI IN ZAANDAM

ZATERDAG 11 JANUARI HIELDEN

de Kongrovers een toernooi in het

BOKO-denksportcentrum in Zaan-

dam. Onder de deelnemers waren

ook een aantal spelers van mah-

jongvereniging ‘Zaanse Muur’, die

hier hun wekelijkse speelavond hou-

den. Het voelde daardoor ook een

klein beetje als een ‘eigen’ toernooi:

een voorproefje op wat misschien

eens komen gaat. Wij voelden ons

óók een beetje ‘gastheer’. 

Het was niet alleen leuk en interes-

sant, maar vooral ook erg leerzaam

om te zien hoe je een toernooi moet

organiseren. Wij hebben daar nog

geen enkele ervaring mee. We heb-

ben deze maand net ons eenjarig

bestaan gevierd, dus veel staat nog

in de kinderschoenen! Het was dan

ook om die reden dat ik er vroeg bij

was om de heren van de Kongro-

vers te helpen: vaardigheid en be-

drevenheid opdoen!

Het was verrassend om te zien dat

er - als je een beetje creatief met ta-

fels en stoelen schuift - plaats ge-

maakt kon worden voor zo’n 80

dames en heren. In ieder geval heb-

ben we kunnen constateren dat het

nooi hadden meegemaakt, hebben

een genoeglijke dag gehad en ze

zijn beslist een ervaring rijker! Som-

migen waren er zelfs zo door gegre-

pen dat ze al hebben aangegeven

ook aan andere toernooien te gaan

deelnemen.

Voor het bestuur van de ‘Zaanse

Muur’ was deze dag zeker aanlei-

ding om eens te gaan nadenken

over het organiseren van een eigen

toernooi. Om te beginnen houden

we het klein, met een clubtoernooi

aan het eind van het seizoen.

Daarna gaan we over tot het grotere

werk. Op onze laatste ALV hebben

zich hiervoor al een aantal enthou-

siastelingen aangemeld. Jullie horen

nog van ons! ■

BOKO-gebouw een goede locatie is:

niet alleen voor onze clubavonden,

maar beslist ook voor het organise-

ren van (grote) toernooien. Hier ligt

voor ons een uitdaging! Het was al

met al een heel gezellige dag en er

heerste een goede sfeer, zeker ook

in de pauzes, rondom de bar.

De lunch was prima verzorgd - en

niet onbelangrijk, prettig geprijsd -

en de bediening was zoals altijd

weer uitstekend in orde.

De deelnemers van mahjongvereni-

ging ‘Zaanse Muur’, waarvan de

meesten nog niet eerder een toer-

- GER VOS/ELLY GRIN
JAAP CROEZE



DE ANDERE KANT VAN...

TIJDENS DE ALV VAN JANUARI
2009 werd er ook gesproken over
het magazine en dan met name hoe
‘we’ dat gevuld krijgen met meer dan
wedstrijdverslagen en ranglijsten.
Veel, zo niet alles over de clubs en
de historie van het spel is zo lang-
zamerhand wel in een MM versche-
nen. Over de mahjongers zelf valt
misschien nog wel een hoop te ver-
tellen en dan met name over wat die
zoal doen als ze niet mahjongen. De
pen (toetsenbord) is deze keer door-
gegeven aan Yvonne van der Heide. 
We zijn benieuwd naar de andere
kant van...

Geboren en getogen in Huizen (NH)

kwam ik in 1980 door mijn werk te-

recht in Amsterdam. Ik had daar een

baan gevonden in het net geopende

Slotervaart Ziekenhuis als medisch

analiste. Als fervent badmintonster

in Huizen, had ik al vrij snel een

nieuwe badmintonclub gevonden in

de stad en stortte mij vol overgave

in de competitie. Na Minerva in de

Pijp, Airsport bij Schiphol belandde

ik bij Martinus in Amstelveen. Hoger

dan de 2e klas district is het echter

nooit geworden, maar wel altijd met

veel plezier gespeeld.

Na een aantal jaren badminton be-

gint het weer te kriebelen, het sterren-

beeld tweeling eigen, ik wil wel weer

eens wat anders dan alleen dat bad-

minton. En ja hoor, door een adver-

tentie in een buurtkrantje beland ik

bij mahjongclub de Kongrovers. Ooit

in een ver verleden weleens ge-

daan, dus helemaal vreemd was het

niet voor mij. Echter de Nederlandse

regels, nog nooit van gehoord, maar

na een aantal weken toch maar

eens naar een toernooi. En na het

eerste toernooi in Rotterdam raakte

ik compleet verslingerd aan het

spelletje en dat ben ik nu nog

steeds. Na een aantal jaren mij ook

de Chinese en Riichi variant eigen

gemaakt en is het Nederlandse spel

compleet op de achtergrond ge-

raakt. De Kongrovers heb ik onder-

tussen verruild voor Bamboe Acht in

Heemstede. De grootste club van

Nederland en riichi speel ik bij de

Furiten.

Een andere zeer grote passie in mijn

leven is het reizen. Mijn eerste grote

reis ging in 1988 naar Indonesië.

Enthousiast gemaakt door de ver-

halen van mijn vader had ik beslo-

ten dat dat mijn eerste verre

bestemming moest worden. Gewa-

pend met foto’s uit de vijftiger jaren,

gemaakt door mijn vader, maakte ik

een rondreis over Java, Bali en

Lombok. Een nieuwe hobby was ge-

boren en na die eerste mooie reis

zouden er nog zeer vele volgen.

En wat een mazzel, veel mahjong-

toernooien zijn over de grens, dat

betekent dat mijn twee grootste hob-

by’s perfect samen gaan. Zo ging de

laatste reis naar China. In de eerste

plaats voor het WK mahjong 2012 in

Qianjiang, maar ook om weer wat

van het land te zien. En dat is prima

gelukt, mede ook dankzij mijn reis-

genoten.

Dit was mijn andere kant van … en

ik nodig Diana Westdijk uit om in het

volgende MM haar andere kant te

laten zien. ■
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LAATSTE KANS ! ! !

Rigardus Rijnhout (Rotterdam, 21 april 1922 -

Leiden, 13 april 1959) stond door zijn lengte van

2 meter en 38 centimeter bekend als de Reus van

Rotterdam.

De

REUS
van Rotterdam
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Op het moment dat dit MM bij u in de (digitale) brievenbus ploft
heeft u nog slechts 3 dagen om u op te geven voor dit toernooi.

Op zaterdag 23 maart 2013 is het reeds zover!

De ENMV organiseert voor de 5e keer de REUS van Rotterdam, een MCR-toernooi in Rotterdam en doen

dat met haar 1e MERS-toernooi.

We hebben dezelfde locatie als vorig jaar. Deze locatie ligt binnen de gemeente-grenzen van Rotterdam

naast metrostation Ambachtsland (Metro B richting Nesselande).

Ook in de directe omgeving zijn voldoende gratis parkeerplaatsen (zie kaartje website).

Het toernooi:

We spelen met de Mahjong Competition Rules (MCR) en het toernooi is voor competitie- én 

recreatiespelers!

We hebben voor beide categorieën hele mooie prijzen beschikbaar die door dezelfde kunstenaar zijn ge-

maakt als de prijzen voor het WK-Mahjong in Utrecht 2010.

Het toernooi is voor leden van de NMB en kost € 17,50 p.p.

(inclusief lunch, koffie enzo)

U kunt zich nu t/m 10 maart opgeven op giro 2659789 tnv de ENMV.

Als u betaalt via internet geef dan aan voor welke personen u heeft betaald en in welke categorie (C of R).

Na betaling wordt u op de deelnemerslijst gezet.

Er wordt een indeling van 4 gehanteerd, het kan zijn dat u op de wachtlijst wordt gezet; schrijf dus z.s.m. in!

Speellocatie: LCC Zevenkamp  |  Ambachtsplein 141  |  3068 GV Rotterdam

Speciaal recreanten worden opgeroepen zich met spoed te melden.
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MAHJONGEN MET MAI HATSUNE

Mai Hatsune en Takunori Kajimoto schreven een boekje over de Mahjong Competition

Rules (MCR). Dimphy van Grinsven vertaalde de tekst in het Nederlands, exclusief voor de

leden van de Nederlandse Mahjong Bond. Het boekje (Engelse versie) http://museum.ta-

keshobo.co.jp/kokusai/ is voor de recreantenspeler zeker een aanrader. 

Van het MCR strategieboekje van Mai Hatsune hebben wij (Mahjongclub Het Groene Hart)

een versie gemaakt die ook op een e-reader gelezen kan worden (een epub formaat).Deze

versie is te downloaden via onze website, zie http://www.groenehartmahjong.com/node/82

Deze aflevering gaat over: Verweven straat, Verweven stenen en troefstenen, Zeven Paren of Pungen.

DEEL 8

8.1. Je hebt alleen maar stenen die niet of nauwelijks bij elkaar passen, lijkt het……..

Figuur 1

Maar let op, in deze hand zit een Verweven straat (Knitted Tiles 12)

Anders gesorteerd zien ze er als volgt uit:

Figuur 2

Je bent nu al wachtend op Kringen 2 of 5! Je krijgt dan Verweven Straat (12), Alleen chows (2) en Gesloten Hand

(Concealed Hand 2)

De Verweven Straat wordt niet zo vaak gespeeld, maar inderdaad die mag je combineren met een chow of pung

en een sluitpaar. De 9 stenen van de Verweven Straat moeten dan wel compleet zijn.

Een Verweven Straat bestaat dus uit stenen in verweven series, dat zijn: 1,4,7   2,5,8   3,6,9.

Sommigen onthouden dat, zoals het op je druktoetsentelefoon staat,

vandaar de bijnaam: “Telefoonstraatje”

8.2 Verweven Stenen met Minder Troefstenen.

Figuur 3

In Figuur 3 heb je stenen waarin nauwelijks kansen zitten voor pungs of chows. Maar voor de Verweven Straat

heb je ook nog 3 stenen nodig (Teken 1, Kringen 8, Bamboe 6) bovendien zijn je pung en sluitpaar nog niet in

beeld.

In dit geval kun je spelen voor Verweven Stenen en Minder Troefstenen (Knitted Tiles and  Lesser Honors 12).

Daarvoor heb je niet alle ontbrekende stenen van de Verweven Straat nodig.  q
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MAHJONGEN MET MAI HATSUNE

Pak je de laatste steen zelf dan mag je 4 punten rekenen voor Geheel Gesloten Hand. Met een weggegooide steen

krijg je geen extra punten want deze hand is altijd gesloten. In Figuur 4 zie je de complete hand.

Figuur 4

Na het leren van deze combinaties, zul je in de verleiding komen om ze te spelen op elk moment dat je begint met

een hand met veel troefstenen. Maar let op, niet alleen het aantal troefstenen is bepalend voor deze keuze.

Vergelijk de handen in Figuur 5 maar eens.

Figuur 5

Welke is dichter bij een Verweven Stenen met troefstenen combinatie? 

De eerste hand heeft 5 troefstenen en lijkt op het eerste gezicht een goede start te zijn. 

Maar in het tweede voorbeeld ben je in feite veel dichter bij de eindstreep.

Het is belangrijk om het aantal stenen te tellen wat nog nodig is om wachtend te zijn in plaats van simpelweg het

aantal troefstenen te tellen.

Het probleem in het eerste voorbeeld in Figuur 5 is dat de Teken 1,4,7, Kringen 1, 7 en Bamboe 4 allemaal in de-

zelfde Verweven serie zitten. Dat betekent dat Kringen 1,7 en Bamboe 4 in feite nutteloze stenen zijn. 

In het tweede voorbeeld, hoewel je misschien in de verleiding komt om gebruik te maken van de complete chow

in Kringen, heb je een mooie verzameling van Verweven Stenen in verschillende reeksen. De Kringen 2,5,8, Teken

4,7 en Bamboe 3,6,9 Na 2 stenen ben je wachtend! Dus Kringen 3 en 4 kun je het beste onmiddellijk weggooien.

Ben je benieuwd wat de beste keuze is in het eerste voorbeeld van Figuur 5, een tamelijk armoedige startsitua-

tie? Gooi B 4 weg en ga voor Handje  Buitenkantje (Outside Hand 4), Schoon Spel (Half Flush 6), of zelfs Dertien

Wezen (Thirteen Orphans 88).

8.3 Verweven Straat met Minder Troefstenen  (Knitted Straigt and Lesser Honors 24) of Alle Troefstenen

met  Verweven Stenen (Greater Honors and Knitted Tiles 24).

Bij een Verweven Straat (Knitted Straight 12) horen natuurlijk nog 5 andere stenen.

Bij Alle Troefstenen (Greater Honors 24), 7 stuks horen nog 7 Verweven Stenen.

Voor de puntentelling:

Het makkelijkste onthouden is: Troefstenen compleet of Verweven Straat compleet is 24 punten en beide niet

compleet is 12 punten.

Figuur 6

q

q
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MAHJONGEN MET MAI HATSUNE

Alle Troefstenen en Verweven Stenen (Greater Honors and Knitted Tiles 24) zie je in het voorbeeld in Figuur 6:

de 7 Troefstenen zijn compleet met 7 Verweven Stenen. 

Figuur 7

In dit geval heb je Minder Troefstenen en Verweven Straat (Lesser Honors and Knitted Tiles 12), maar die Ver-

weven Stenen vormen ook een Verweven Straat (Knitted Straight 12).  Totaal dus 24 punten.

Figuur 8

In de voorbeelden in Figuur 8, is de Verweven Straat compleet en die worden dan geteld als 3 Chows en de rest

van de hand mag van alles zijn. 

In het eerste voorbeeld, scoor je voor Gesloten Hand (Concealed Hand 2) + Verweven Straat (Knitted Straight 12)

+ Alleen Chows (All Chows 2). 

In het tweede voorbeeld heb je een Verweven Straat (Knitted Straight 12) + Geen Troefstenen (No Honors 1). Met

reeds 12 punten gescoord voor een Verweven Straat, hoef je alleen je hand compleet te maken met een chow of

pung en een paar.

Vergeet echter niet dat de Verweven Straat specifiek moet bestaan uit 9 stenen in groepen van 3 uit de 3 ver-

schillende kleuren en verschillende reeks. 

Figuur 9

Het 1e voorbeeld van Figuur 9 geeft je 3 mogelijkheden om uit te gaan, nl: West, Wit of Kringen 8.

Met de wind of draak heb je Minder Troefstenen en Verweven stenen (Lesser Honors and Knitted Tiles 12) 

Met Kringen 8 heb je echter ook de Verweven Straat compleet dus 12 + 12 punten = 24.

In het 2e voorbeeld kun je alleen uit met Kringen 8. Je hebt dan Verweven Straat (12), Alleen Chows (2) en Ge-

sloten Hand (2). Je krijgt geen punt voor de enige mogelijkheid!! Dat geldt alleen bij het wachten op een hoeksteen

als dat de 3 of 7 is bij een chow. Geldt ook voor wachtend op de middelste steen, die moet van een chow zijn om

een punt te scoren.

Je moet vrijwel vanaf het begin beslissen dat je gaat sparen voor Verweven Straat en /of  Troefstenen en Verwe-

ven Stenen. Besluit je voor de Verweven Straat te gaan, dan kun je beginnen met de gebruikelijke strategie om

de losse winden en draken weg te gooien.

Doe dat echter pas als je er minimaal 7 van de benodigde 9 stenen hebt van de Verweven Straat. 

q

q
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q 8.4. Zeven Paren, of Alleen Pungs?

Zeven paren scoort 24 punten. Dat is even veel als een zuiver spel en meer dan een zuivere straat (Pure Straight

16). Hoewel zeven paren niet eenvoudig is, noch een van de snelste combinaties, kun je profiteren van de kans

op een hoge score en je strategie daarop aanpassen.

Belangrijk is wel het moment waarop je niet meer wacht op zeven paren maar gaat pungen om Alleen Pungen (All

Pungs 6) te krijgen.

Figuur 10

In Figuur 10, heb je 5 paren, dat is maar één steen af van een wachtende Hand voor Zeven Paren. 

Maar zelfs op dit punt heb je nog twee problemen. Je mag geen weggelegde stenen pakken en er zijn slechts drie

stenen waarmee je een wachtende hand krijgt. 

"Voor Zeven Paren is een stap meer nodig dan je denkt" --- dit is een beroemd Japans mahjong gezegde. 

Het illustreert het feit dat, zelfs als je maar 2 stenen af bent van een wachtende hand, je kansen vergelijkbaar zijn

met de situatie wanneer je nog 3 stenen af bent van een wachtende hand met een andere combinatie. 

Dit komt doordat er bij andere combinaties veel meer stenen zijn die je kunt gebruiken en dat je weggegooide ste-

nen mag pakken. Zeven Paren is een relatief, trage combinatie.

In het geval van Figuur 10 is het nog steeds te overwegen om over te schakelen naar Alleen Pungs. 

Figuur 11

Ook in het voorbeeld van Figuur 11 is het te overwegen om over te schakelen op Alleen Pungs.

Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe hard je punten nodig hebt in de competitie of het toernooi waarin je speelt.

Heb je de extra punten hard nodig, blijf dan bij de Zeven paren!

Figuur 12

   

In het eerste voorbeeld ligt Alle Soorten (All Types 6) het meest voor de hand. De tweede situatie leent zich voor

Handje Buitenkantje (Outside Hand 4).

In de beide situaties van Figuur 12 is het verstandig weggegooide stenen te claimen. De combinatie Alle Soorten

is immers dichtbij in het eerste voorbeeld. In het tweede voorbeeld heb je ook de mogelijkheid van Alleen Hoek-

en Troefstenen in beeld (All Terminals and Honors 32) naast het Handje Buitenkantje (Outside Hand 4)

■
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5E VALENTIJNSTOERNOOI (R)

q

DIT JAAR BESTAAT MAHJONG-

club Bamboe Acht met spellocatie in

Heemstede 5 jaar. Reden te meer

om van het 5e Valentijnstoernooi

een lustrumeditie te maken. De offi-

ciële Nederlandse Kampioenschap-

pen voor recreatieve spelers pasten

dan ook zeer goed binnen dit toer-

nooi.

Evenals voorgaande jaren werd het

toernooi op het prachtige landgoed

Hageveld te Heemstede gehouden.

De ontvangst van alle recreanten

verliep vlekkeloos. Het kiezen van

het Chinese mannetje met daarin

het spelersnummer geschreven op

een roze hartje werd zeer gewaar-

deerd. 

Totaal hadden zich 52 recreanten

aangemeld. Helaas waren er 2 af-

meldingen, die werden vervangen

door de reserves van Bamboe Acht.

Na het inschrijven stond in de aula

de koffie/thee gereed met daarbij di-

verse soorten heerlijke cake en koek

door leden van Bamboe Acht ge-

bakken.

Om 10.00 uur startte het NK na de

inleiding door Jeroen Meijer. Van-

wege de thuiswedstrijd van Bamboe

Acht waren veel recreanten van

deze club aanwezig. Niet alleen er-

varen recreanten, maar ook kers-

verse, onervaren leden, die hun

uiterste best deden en zeer enthou-

siast bezig waren. Soms met wat

hulp van de ervaren recreant.

Zelf had ik de eer aan tafel te mogen

zitten met en te spelen tegen de

kampioen van vorig jaar.

Ook zat ik aan een tafel waar een

clublid “13 wezen” behaalde.

De temperatuur in de aula, waar het

meestal koud is in dit jaargetijde,

steeg per minuut vanwege de posi-

tieve uitstraling van alle deelnemers.

Na afloop viel er heel wat bij te pra-

ten onder het genot van een hapje

en een drankje.

Door een systematische fout in de

scorelijst van de recreanten moest

even op de uitslag gewacht worden.

Mattheu van Oorsouw (Schoon

Spel) werd de nieuwe nationaal

kampioen. Hij was de enige en

beste met 14 tafelpunten. Clubge-

note Agnes Schaapmeerders, de

kampioen van vorig jaar, werd met

13 tafelpunten 2e. 

Mattheu ontving uit handen van

Agnes de wisseltrofee. Kas (Bam-

boe Acht) eindigde op de 14e plaats,

waarmee hij een mooi beeldje in de

wacht sleepte. Wil P (Bamboe Acht)

behaalde de rode lantaarn.

Namens alle recreanten wil ik het

bestuur van Bamboe Acht, de toer-

nooiorganisatie en alle vrijwilligers

bedanken voor het welslagen van

deze Nederlandse Kampioenschap-

pen!! ■
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getrokken mahjong weer naar de

plek die ik inmiddels gewend was.

Met eega Wil ging het een stuk

beter. Kan ik altijd nog als chaperon

mee naar Strassbourg.  

Toernooi winnaars competitiespe-

lers: 1. Pauline van der Linden (op

haar verjaardag!);  2. Chris Scheffler

en 3. Gert Jan Davies ■

HET EERSTE LUSTRUM VAN EEN

snel gegroeide mahjongclub in

Heemstede.

Zonder in te gaan op de details wil

ik constateren dat er heel wat moet

worden geregeld voor zo’n groot

Mahjongtoernooi. Het bestuur van

Bamboe Acht is daar heel wat uur-

tjes aan kwijt. Na afloop schudt men

vaak mij de hand met een allerhar-

telijkst dankwoord. Dat neem ik

graag in ontvangst. Maar eerlijkheid

gebiedt mij te zeggen dat de be-

stuursleden het meeste werk doen.

En ik zit niet in het bestuur. Ik ben

slechts de spreekstalmeester. Don’t

shoot the messenger mag je van mij

dus gerust wijzigen in don’t (only)

thank the speakstablemaster. 

Het was weer een fraai toernooi. Het

bestuur en een aantal leden van

Bamboe Acht hadden gezorgd voor

een leuke inrichting van de zaal,

voor stoelen, tafels en kleedjes,

voor appels en bloemen, voor vol-

doende cake (onder leiding van

onze bakvis/missbaksel/cake coör-

dinator Lenneke) en voor een

warme ontvangst met koffie en een

heel leger met loopnummers. Er

hadden zich 52 recreanten inge-

schreven en er deden 72 competi-

tiespelers mee. Iedereen was er.

Zelfs de vertraagde treingangers uit

q

het oosten waren dankzij slim over-

stappen en onze toernooi chauffeur

David op tijd.

Ik speelde gelukkig weer eens een

keer mee. Dat ging twee rondes

nogal beroerd. Vaak wachtend…op

een ander die mahjong maakt. Ik

verspeelde overigens in de eerste

ronde punten omdat ik er van over-

tuigd was dat ‘all even stenen’

slechts acht punten waard was. Dat

waren er dus 24. Dat was even een

leermomentje! De derde ronde had

ik een opleving: vier punten! Het

maakte niet uit wat ik deed, elke be-

slissing was goed en leidde tot een

winnende combinatie. Dat geluk had

Martha in de laatste ronde. Ik dus

niet. En Leo duwde mij met een zelf

- JEROEN MEIJER

ERIK VAN BALKUM / JAAP CROEZE
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Op zaterdag 13 & zondag 14 april 2013

wordt het Sakura Taikai (tevens Dutch Open) gehouden.

Het is een MERS-2 toernooi en er worden 9 Hanchan van 90 minuten gespeeld volgens de

European Mahjong Association (EMA) Riichi Competition Rules (RCR).

Het inschrijfgeld bedraagt € 42,50 en is inclusief lunch en 6 consumptiebonnen (4 x koffie/thee en

2x frisdrank/bier). Overige dranken zijn voor eigen rekening.

Het inschrijfgeld en eventuele deelname buffet kunt u overmaken naar:

Rekeningnummer 1542080 ten name van J.G.M. Kuijpers

IBAN: NL78 INGB 0001542080 - BIC: INGBNL2A

Locatie: Herberg De Gouden Leeuw, Hoogstraat 64, 5258 BE Berlicum (NB)

Er is voldoende parkeergelegenheid.

Op zaterdag 15 & zondag 16 juni 2013

Voor competitiespelers is dit een MERS-2 toernooi en gespeeld wordt volgens de International Mahjong

Competition Rules. Er worden 7 ronden (4 op zaterdag en 3 op zondag) van 120 minuten gespeeld.

Er kunnen maximaal 80 spelers meedoen.

Het inschrijfgeld, inclusief lunch, bedraagt € 45,00 en kan worden overgemaakt naar:

- Rekeningnummer 3575863 ten name van J. Onnink

- IBAN: NL25 INGB 0003575863 - BIC: INGBNL2A

Locatie LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam

Je inschrijving is definitief zodra de betaling is ontvangen.

MELDEN, MAILEN, SCHRIJVEN, ENZ., ENZ.

Welke mahjongvarianten speel jij online of

heb je gedownload voor iPad, Android tablad,

PC etc.

We willen deze informatie verzamelen en beschik-

baar stellen via internet.

Graag heel veel mails naar: promotie@mahjongbond.org

OPROEP
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COLOFON

Foto 1: Alamosa, Colorado.
Tafeltje en stoel buiten gezet, extra stoel uit
een magazijn.

Foto 2: Snowmass, Colorado.
Luxe in de lobby van een wintersporthotel.

Foto 3: Granby, Colorado.
Van bureautje mahjongtafel gemaakt.

Foto 4: Morton, Washington. Precies goed!

Foto 5: Joseph, Oregon.
In de tuin van het motel.

Foto 6: Elbe, Washington.
Een tot motelkamer omgebouwde treinwagon,
tafel delen met een magnetron.   

AFGELOPEN ZOMER WAREN JAN WARBOUT EN IK (ATY DE GROOT)

op vakantie in Amerika. Vliegen naar Denver, in vier weken rijden naar

Seattle. In totaal 5700 kilometer van motel naar motel. In de koffer een mah-

jongspel. 

In een hotel/motel heb je meestal een bureaustoel en een bureau, een fau-

teuil en een laag tafeltje. Niet ideaal om mahjong te spelen. Toch lukte het

ons regelmatig om, na wat gesleep met het meubilair, een vakantiecom-

petitie te spelen. Een kleine beeldimpressie hieronder.

UITSMIJTER

We zijn naast mahjong- en reisliefhebbers ook treinhobbyisten. Het 'hotel'

van de foto rechtsonder bracht dat allemaal bij elkaar. Eerst een treinrit met

een stoomlocomotief, vervolgens een bezoek aan de werkplaats waar de

sleutelaar aan al dat treinenmoois ook nog eens net als Jan op een Harley-

Davidson motor rijdt. En toen bleken er bij het stationnetje 10 'cabooshes',

een soort remmerswagens, omgebouwd te zijn tot hotelkamers. Het is ver-

bazingwekkend wat er allemaal in een kleine ruimte kan. Je moet dan wel

je mahjongtafel delen met een magnetron. ■
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