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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
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VANUIT HET BESTUUR

- ANTON KÖSTERS
JAN HAGMAN

Voor de meeste mahjongers zal de

vakantieperiode er nu wel opzitten.

Na een spannend Open Nederlands

Kampioenschap MCR, met Bert

Claessen als nieuwe Nederlands

kampioen zijn een aantal Neder-

landse spelers nog naar een van de

MERS-toernooien in het buitenland

geweest. 

Van 18 tot 22 september staat het

Europees Kampioenschap Riichi in

Bad Vöslau op het programma. Een

team van achttien Nederlanders zal

dan een poging gaan wagen om de

titel van Europees Kampioen Riichi,

nu nog in handen van Maurice Dem-

mer, in Nederlandse handen te hou-

den. 

Maar ook dichter bij huis staat er

nog van alles te gebeuren. Naast de

traditionele MCR-toernooien, zoals

het Negen Poorten Toernooi op 14

september  en het Daja Dertien

Wezen toernooi in Berlicum op 24

november is er een gloednieuw toer-

nooi op komst, op 12 oktober a.s.

georganiseerd door de Rode Draak

Twente. Voor de competitiespelers

zijn deze drie toernooien van extra

belang, vanwege de kwalificatie

voor het Europees Kampioenschap

(OEMC) van 3-6 juli 2014 in Straats-

burg. 

Voor de recreanten is er nog het al-

tijd gezellige Schoon Spel  toernooi

op 19 oktober in Berghem. En

waarom niet eens meedoen aan het

enige NTS toernooi dat de mah-

jongbond rijk is, van de Oostpoort uit

Delft op 28 september?  

Ook de Riichispelers komen nog

aan hun trekken met de ontknoping

van de spannende Riichi-ladder-

competitie en het Roode Vijventoer-

nooi op 2-3 november in Zutphen.

Ook voor de Riichi-spelers is het be-

langrijk nog eens een goede klasse-

ring neer te zetten. Immers, zeer

mers uit de hele wereld, is dit niet

voldoende.  Hier worden meerdere,

deskundige scheidsrechters ge-

vraagd, die eventuele geschillen aan

tafel moeten kunnen beslechten. 

In het verleden waren er meestal

wel een paar vrijwilligers, die deze

taak op zich wilden nemen. Maar

vaak zijn dit dezelfde mensen uit de-

zelfde landen. De EMA wil dit nu

structureel regelen en heeft een

voorstel in de maak dat de lidstaten

verplicht bij toerbeurt scheidsrech-

ters te leveren voor grote evene-

menten. Het niet nakomen van deze

verplichting kan consequenties heb-

ben voor het aantal spelers dat een

land mag afvaardigen aan grote

toernooien. Met vrijblijvendheid al-

leen kunnen dit type evenementen

niet worden georganiseerd. 

Ook voor de komende kampioen-

schappen in 2014 zullen scheids-

rechters worden gevraagd, ook uit

Nederland. Daarom hierbij alvast

een oproep aan iedereen om zich

eens te beraden op een rol als

scheidsrechter op een groot toer-

nooi. De mahjongbond is bereid de

kosten van deelname aan een

scheidsrechtertraining te vergoeden. 

Scheidsrechters bij grote toernooien

betalen geen inschrijfgeld en kun-

nen deelnemen aan alle activiteiten

rondom het toernooi. De toernooi-or-

ganisatie zorgt voor overnachtings-

mogelijkheden voor de scheids-

rechters. 

Ik wens jullie veel leesplezier. ■

q
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waarschijnlijk  wordt eind juli 2014 in

Puteaux bij Parijs, het eerste We-

reldkampioenschap Riichi (WCR)

gehouden. Een definitief besluit hier-

over moet nog worden genomen in

september, maar als het doorgaat

geldt de eindstand van de ranglijst

voor Riichi voor de kwalificatie na-

mens Nederland voor dit toernooi.

Een speciaal woord van dank gaat

uit naar Martin Rep, die een belang-

rijke rol heeft gespeeld in het leggen

van contacten met de riichi-commu-

nity in Japan en op deze wijze dit

unieke toernooi mede mogelijk heeft

gemaakt. 

De oplettende lezer heeft al opge-

merkt dat er volgend jaar juli TWEE

grote internationale toernooien op

de kalender staan en allebei in

Frankrijk. Over het aantal deelne-

mers namens Nederland is nog niks

definitief, maar naar verwachting

zullen er ca. 25 mogen deelnemen

aan het OEMC in Straatsburg en

(als alles loopt zoals nu bekend is)

ca. 10 aan het WCR in Parijs. 

Dat brengt me bij nog iets anders:

scheidsrechters. Op onze Neder-

landse toernooien weten we ons

meestal wel goed te redden met

één, al dan niet meespelende

scheidsrechter. Op de grote interna-

tionale toernooien (zoals Europese

en Wereldkampioenschappen) met

soms meer dan honderd deelne-
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De Rode Draak
Twente is terug!

Zaterdag 12 oktober 2013

organiseert Mahjonggenootschap De Rode Draak Twente,
na10 jaar afwezigheid, haar 19e Mahjongtoernooi.

Een MCR toernooi, zowel voor recreanten als competitiespelers.

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar toernooi@rodedraaktwente.nl

Het inschrijfgeld bedraagt € 17,50. Dit is inclusief lunch en twee drankjes.
Rekening 758510314 t.n.v. J. van Veghel/J. Ketzer te Hengelo.

Vermeld duidelijk in welke categorie je speelt, je naam, adres en EMA nummer (competitiespelers).
De inschrijving is inmiddels gestart en sluit op 1 oktober 2013.

Je bent definitief ingeschreven zodra het inschrijfgeld is ontvangen.

Kijk voor meer informatie op de website van De Rode Draak Twente: www.rodedraaktwente.nl

Twee jaar geleden wilden een viertal

leden van de Rode Draak riichi leren

spelen. Dit deden zij tijdens een  vrij-

dagmiddag per maand. Al gauw lie-

pen zij tegen allerlei moeilijkheden

van het spel op en werden Ans en

Cor van de Roode Vijven gevraagd

om te helpen. Dit is uitgegroeid tot

een clubje van bijna 16 mensen.

Ada van de Rode Draak Twente ver-

zon voor deze werkgroep de naam

RON:  Riichi Oost Nederland.  Op

de derde vrijdagmiddag in de maand

worden de Riichi-lessen in Hengelo

gegeven. Het is een enthousiaste

groep mensen die lid zijn van de

- JAN KETZER

COR HOOGLAND

Mahjongclub De Rode Draak

Twente. Zij moeten nog veel leren

maar zij willen ook leren. Het plezier

dat Ans en Cor uitdragen en de

moeite van hen om elke maand met

hun ‘waakhond’ naar Hengelo te

komen wordt erg gewaardeerd.

Sommige van deze groep hebben

deelgenomen aan de Riichi-ladder-

wedstrijd op zaterdag 17 augustus

en met name Stella, Ivanka, Ada en

Jan, Annie en Jan én Annemieke

hebben dit met verve gedaan.  

■



AGENDA

Datum Naam Plaats Soort

14 september Negen Poorten Toernooi IJsselstein MCR

LET OP, speellocatie is veranderd:

De Oase, Benschopperweg 342, 3401 BZ

Inschrijving inmiddels gesloten.

28 september Oostpoort Toernooi (NTS 2002) Delft NTS

YES-Delft, Molengraafsingel 12

Inschrijving nog open, zie pagina 5

12 oktober Toernooi Rode Draak, open inschrijving Hengelo MCR

Denksportcentrum Hengelo, Cesar Franckstraat 36D

Inschrijving open, zie pagina 4

19 oktober Skôn Spel recreantentoernooi, zie pagina 14 Berghem MCR

Zalencentrum De Merx,

Burgemeester van Erpstraat 25, 5351 AR

2 & 3 november Vijfde Achterhoekse Riichi Mahjong Toernooi Zutphen Riichi

2e dag MERS-1

Hanzehal, Fanny Blankers-Koenweg 2, 7203 AA

Inschrijving open, zie pagina 18

24 november 5e Daja & 13 Wezen toernooi MERS-1    Berlicum MCR

Herberg de Gouden Leeuw, Hoogstraat 64

Inschrijving inmiddels open.

14 december Bondstoernooi Berghem MCR/Riichi

Zalencentrum De Merx

Nadere informatie volgt

19 januari 2014 Eerste Furiten toernooi Bussum Riichi

Denksportcentrum Bussum, Nieuwe Englaan 6

Inschrijving gaat in september van start

3 / 2013 Mahjong Magazine 5

28 september 2013

Open NTS Toernooi in Delft

Mahjongvereniging De Oostpoort organiseert op zaterdag 28 september a.s.
weer een gezellig NTS toernooi in Delft.

Deelname staat open voor iedereen en kost € 13,50, inclusief lunch en een consumptie.

Er wordt gespeeld volgens de NTS toernooispelregels uit 2002.

Inschrijven kan tot 15 september via de mail: mahjongdeoostpoort@gmail.com
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TILE HOG TOERNOOI

- MENNO VAN LIENDEN
JAAP CROEZE

met mijn hand, houd ik er toch twee

tafelpunten aan over. De laatste

tafel van de dag begint matig maar

vervolgens drijf ik Marco Montebelli

(Italië) en Elke Puenjer (Duitsland)

tot wanhoop met de zoveelste

mooie hand en selfpicks hier en

daar. De volgende dag zal Elke me

dit nog vaak laten weten met arm-

gebaren en hele volzinnen in het

Duits waar ik maar de helft van mee-

krijg.

De volgende ochtend; ik zit aan mijn

ontbijt, kopje koffie, boterhammetje

en even mijn mail checken. De uit-

slag van de vorige dag is nog onbe-

kend bij mij en ik zie dat Eric van

Balkum een berichtje heeft geplaatst

op zijn Facebook account (Eric

schrijft altijd erg leuke verslagen en

artikelen over zijn Mahjongervarin-

gen onder de naam ‘raise thered-

lantern’, erg leuk om te volgen). Ik

open het artikel en mijn laatste hap

Cees eraan toevoegt; “je bent het

ook aan je stand verplicht, want je

staat tweede in het klassement”.

Daar sta ik even van te kijken, de

eerste twee rondes verliepen erg

lekker, maar een tweede plek…

Snel loop ik naar de zaal terug om

te zien wie er voor en achter me

staan en ik lees dat Uwe voor mij op

de lijst staat. Tot nu toe heb ik weinig

internationale toernooien gespeeld

dus ga ik maar aan wat clubgenoten

vragen wie Uwe is.

De derde ronde zakt het geheel een

beetje in, veel selfpicks en mooie

handjes aan de tafel maar helaas

niet van mijzelf. Door vast te houden

aan een advies van clubgenoot

Adrie van een paar weken voor het

toernooi om niet teveel te wisselen

De tweede ronde is net afgelopen

en de lunchpauze is begonnen in de

caféruimte behorende bij het Lokaal

Cultureel Centrum waar het Tile Hog

toernooi 2013 wordt gehouden. Er is

weer een keur aan nationale en in-

ternationale Mahjongspelers en de

kleine ruimte stroomt al snel vol met

verhalen in het Duits, Frans, Bel-

gisch en natuurlijk in het Neder-

lands. Cees van den Brink komt

naar mij toe en zegt; “nu lijkt het mij

leuk wanneer jij een stukje schrijft

over dit toernooi voor het Mahjong

Magazine”. Enthousiast laat ik

weten dit te willen doen wanneer

q
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q

me gevraagd te hebben, under pres-

sure…

De eerste ronde bak ik er niets van,

ik maak een rekenfout bij mijn eer-

ste hand en sta al meteen 30 pun-

ten in de min, even later vergeet ik 6

punten te tellen voor all pungs en ik

geef een groot aantal keren de win-

nende steen weg. Meteen duik ik

naar de 5e plaats in het klassement.

Zenuwen?

De volgende tafel toch 2 punten be-

haald en het wordt weer spannend.

blijft in mijn keel steken wanneer ik

lees; “tweede plek na de eerste dag,

achter Menno van Lienden”.

Goed…, dit wordt een spannende

dag.

Aangekomen bij het LCC komen de

eerste complimenten mijn kant op,

er schijnen zelfs wat Fransen naar

Iedereen in de top staat op 20 pun-

ten en ik sta op een totaal van 16.

Vol goede moed de derde ronde in,

maar het mag niet baten, wederom

2 tafelpunten en de 8e plek in het

eindklassement. Een heerlijk toer-

nooi, maar toch eens wat doen aan

die zenuwen.

Rest mij nog om te vertellen dat de

eerste drie plaatsen voor Mélanie

Moreau, Marieke Verheyden en Se-

rena Porrati waren.

De eerste Nederlander op de 5e

plaats was Bert Claessen die daar-

mee Nederlands Kampioen werd.

Gefeliciteerd Bert.

Bovengenoemde Eric werd 6e en

eerder genoemde Cees 7e.

■

q

Met een geleend spel van
Gert en opnames in China

wordt er op Discovery
Channel in het programma

How Do They Do It op

dinsdag 19 november 2013
om 21.00 uur 

een item uitgezonden over
Mahjongen.

Kijken dus...!!!
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TILE HOG STATISTIEKEN

Tijdens het Tile Hog Dutch open is voor het eerst ge-

bruik gemaakt van een andere soort tafelindeling. Tij-

dens het toernooi is mij hier meerdere malen naar

gevraagd, dus daarom hier een korte uitleg.

De tafelindeling is gebaseerd op de speelsterkte van de

deelnemers. Om de speelsterkte te bepalen is de EMA-

ranglijst (per 31-05-2013) als uitgangspunt gebruikt. Op

basis van de EMA-ranglijst is gekeken waar de deelne-

mers aan het toernooi staan op de EMA-ranglijst. Op

het toernooi waren 76 deelnemers, deze zijn verdeeld in

4 groepen (A t/m D) op basis van de EMA-ranglijst.

Doelstelling van deze indeling is om tot een meer ge-

lijkmatige en evenwichtiger verdeling te komen.                          

Omdat het toernooi 7 rondes heeft is gekozen om 5 ron-

des tegen tegenstanders uit andere groepen te spelen

en 2 rondes (ronde 2 en ronde 6) tegen tegenstanders

uit je eigen groep. Deze verdeling is dus voor alle spe-

lers gelijk.

Daarnaast blijft de loting willekeurig omdat iedere spe-

ler een loopnummer trekt uit de groep waarin hij is in-

gedeeld.

RESULTATEN

1) Individueel

In de onderstaande tabel zijn de resultaten weergege-

ven gerelateerd aan de groepsindeling bij de aanvang

van het toernooi.

Groep 1                        Blauw

Groep 2                        Groen

Groep 3                        Geel

Groep 4                        Rood

De kolom prestatie geeft het verschil aan tussen het ver-

wachtte resultaat op basis van de groepsindeling en het

daadwerkelijke resultaat. Een positieve score geeft aan

dat een speler beter heeft gepresteerd. Een negatieve

score geeft aan dat een speler slechter heeft gepres-

teerd dan de verwachting. (Als het goed is herken je dit,

mensen met een groene prestatie hebben na het toer-

nooi ongetwijfeld een borrel op de goede afloop geno-

men. Mensen met een rode prestatie vragen zich

peinzend af wat er is misgegaan)

Tafel Mini

Naam Achternaam punten punten Prestatie

1 Mélanie Moreau 24 645 37

2 Marieke Verheyden 20 714 29

3 Serena Porrati 20 711 5

4 Rudi Kopmanis 20 674 17

5 Bert Claessen 20 589 15

6 Eric van Balkum 20 511 49

7 Cees van den Brink 20 381 27

8 Menno van Lienden 18 500 61

9 Peter van Damme 18 450 28

10 Marianne Croeze 16 508 -5

11 Daniela Natali 16 387 15

12 Chris Scheffler 16 118 15

13 Ad van der Linden 16 76 -6

14 Ton Rijnders 15 362 -5

15 Caroline Kopmanis 15 354 9

16 Dimphy van Grinsven 15 321 20

17 Joël Ratsimandresy 15 219 -14

18 Zeger de Jong 15 209 22

19 Gerda van Oorschot 15 201 -7

20 Heiko Dormann 15 43 15

21 Galina Beliakova 14 286 18

22 Richard Stöckemann 14 277 -21

23 Marco Montebelli 14 252 -19

24 Paula Rijnders 14 202 -8

25 Pauline van der Linden 14 201 -8

26 Tatyana Nester 14 189 17
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Tafel Mini

Naam Achternaam punten punten Prestatie

27 Nicole Haasbroek 14 135 49

28 Neil Corne 14 -9 19

29 Ingrid Broeder 14 -24 -15

30 Leni Jansen 13 291 -20

31 Chris De Roock 13 229 44

32 Rudy Wong chung 13 105 13

33 Piet Scholte 13 -31 30

34 Diana Westdijk 13 -53 -5

35 Emma Guenel 13 -81 -5

36 Chris Jansen 13 -185 15

37 Aleksandr Babushkin 12 177 -4

38 Phong Nguyen 12 106 8

39 Uwe Pekau 12 20 20

40 Anneke Keyl 12 -35 -15

41 Dennis Boekstaaf 12 -170 32

42 Ans Hoogland 11 179 10

43 Yvonne van der Heide 11 177 -32

44 Harry Kal 11 91 0

45 Wil Meijer-Kal 11 39 4

46 Sonja Meulendijk 11 -93 10

47 Andre Rijnders 11 -128 20

48 Elke Puenjer 11 -158 2

49 Frauke Roos 11 -247 -36

50 Olav Sommers 11 -255 24

51 Jack'lien Pilgram 11 -461 3

52 Allessia Cosmo 10 -9 -29

53 Marjan van den Nieuwendijk 10 -12 0

54 Nino Aringaneng 10 -144 16

55 Eveline Broers 10 -280 -53

56 Sohana Ma Prem 10 -338 4

57 Bruno Manzo 10 -343 -9

58 Hanneke Morel 10 -351 -16

59 Jeroen Meijer 10 -463 -2

60 Anton Kösters 9 -183 -54

61 Christiane D'Angelo 9 -241 -29

62 Karst Westra 9 -255 -4

63 Jaap Croeze 9 -353 -48

64 Janine Scholtemeijer 9 -594 -46

65 Gertjan Davies 8 -161 -46

66 Annemieke Hesselink 8 -235 6

67 Oscar van den Nieuwendijk 8 -452 4

68 Marian Peerdeman 8 -485 -27

69 Jos Dermout 7 -349 -3

70 Irma Michiels 7 -464 -8

71 Eugenie Teunissen 6 -439 -3

72 Trees Meijer 5 -538 -11

73 Thérèse Roblin 4 -384 -45

74 Cornelia Capito 4 -576 -9

75 Annie Manzo 3 -552 -53

76 Aty de Groot 2 -798 -12
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TILE HOG STATISTIEKEN

2) Groepsresultaat

Naast de individuele resultaten heb ik ook nog een berekening gemaakt over de groepen. Aangezien in ronde 2

en 6 de spelers uit de groepen tegen elkaar hebben gespeeld, zijn deze twee rondes in de berekening niet mee-

genomen.

De resultaten per groep zijn berekend door de individuele score op te tellen.

Opvallend is dat groep 2 beter scoort dan groep 1. De resultaten van de spelers in groep 3 en 4 komen redelijk

overeen met de verwachtingen.

Conclusies

- Op basis van 1 toernooi kun je nog geen hele harde conclusies trekken;

- De indeling zorgt voor een evenwichtigere verdeling;

- Bij een toernooi van 4 rondes is de impact van de verdeling groter dan bij een toernooi van 7 rondes;

- De EMA-ranglijst is een goed uitgangspunt, maar hierbij gelden de volgende opmerkingen:

- Er is een groot verschil in omvang van toernooien.

Sommige toernooien hebben 28 deelnemers en andere 108. Deze toernooien worden even zwaar meegeteld;

- Er is een groot verschil in het aantal toernooien tussen de deelnemers gespeeld onderling;

Daarnaast ben ik benieuwd hoe iedereen de indeling heeft ervaren. Ik heb hier tijdens het toernooi wel reacties

over gehoord, maar wil je reageren, heel graag. j.onnink@xs4all.nl

■

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4
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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

In deze aflevering: * Drie kleuren hoeksteen chows; * Wanneer mik je op goud?  * Wanneer breek je je hand af?

DEEL 10

10.1 Vergeet de Drie kleuren Hoeksteen Chows (Three-Suited Terminal Chows 16) niet!

Drie kleuren Hoeksteen Chows is opgebouwd uit  twee eindchows in twee verschillende kleuren en een paar vij-

ven in de derde kleur (Figuur 1).

Figuur 1

Dit is een combinatie die zelfs gevorderde spelers vaak missen. De belangrijkste reden is simpel: ze hebben de

neiging om de meest voorkomende combinaties te gaan spelen die lijken op de Drie Kleuren Hoeksteen Chows

zoals: Handje Buitenkantje, Zuivere straat, Gemengde straat en Drie Gemengde Chows.

Figuur 2

Kijk naar Figuur 2. Veel spelers zouden Bamboe 5 weggooien om ofwel een 789 Gemengde chows of een Zui-

vere straat in Tekens te maken. Maar in beide gevallen kun je niet wachtend worden met 2 stenen.

De beste keuze is om ofwel van Drie Gemengde Chows af te stappen en Bamboe 7 weg te gooien of van de Zui-

vere Straat af te stappen en Tekens 4 weg te gooien. 

Op deze manier ben je op 1 steen na wachtend op de Drie Kleuren Hoeksteen Chows. 

Als Kringen 3 wordt weggegooid maak je de 123 chow of als je Bamboe 5 pakt ben je wachtend.

Figuur 3

Hoe zit het met Figuur 3? Je bent op één steen na wachtend op Drie Kleuren Hoeksteen Chows.

Vervolgens pak je Kringen 6 van de muur dan moet je kiezen.

Wil je de Drie Kleuren Hoeksteen Chows afmaken, omdat het 16 punten scoort? 

Maar als dat je keuze is, moet je perse Tekens 9 en Bamboe 9 hebben.

Verstandiger is het om er voor te kiezen Kringen 5 weg te gooien. Het grote voordeel daarvan is dat je nu met 6

verschillende stenen wachtend kunt worden, nl.: Tekens 7,8,9 of Bamboe 7,8,9.

q
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Figuur 4

Toch is de Drie Kleuren Hoeksteen Chows een gemakkelijke en meer voorkomende combinatie dan veel spelers

denken.

Met de hand in Figuur 4, heb je Bamboe 5 nodig om uit te gaan.

Mocht je geen hoop hebben op Bamboe 5 dan kun je je hand eenvoudig veranderen door een wind of draak vast

te houden. Dan heb je een Handje Buitenkantje (4) samen met twee gelijke chows (1) en 2x eindchows (2) en

wachtend op een sluitpaar (1) dus ook 8 punten.

Figuur 5

Kijk naar Figuur 5, als je denkt dat jouw tegenstanders je Kringen 2 blokkeren, dan kun je overstappen naar een

Zuivere Straat in Tekens. De kracht van Drie Kleuren Hoeksteen Chows zit niet in zijn score (dezelfde 16 punten

als de Zuivere Straat (Pure Straight) maar in het gemak waarmee je kunt overstappen naar een andere combi-

natie.

10.2 Wanneer ga je voor goud?

Figuur 6

In Figuur 1, heb je twee kansen op Zuivere Oplopende Chows (16). 

Maar wat gebeurt er nu? Je pakt Tekens 9. Dat is een moeilijke beslissing. Breek je je hand af en probeer je voor

een Zuiver Spel te gaan? Of gooi je hem weg en houd je wat je hebt? 

Het is zeker verleidelijk om voor goud te gaan en te proberen een hogere score te krijgen --- zeker gezien het feit

dat je misschien zelfs Vier Zuiver Oplopende Chows (32) kunt maken. (Figuur 7)

Figuur 7

Toch is het verstandig om de Tekens 9 die je gepakt hebt, weg te gooien (Figuur 6). 

Je hebt al een grote hand en je hebt twee kansen, waardoor je met 8 stenen uit kunt.

Als je een hand had zoals weergegeven in Figuur 8, dan zou je een goede reden hebben om te gaan voor een

Zuiver Spel. In die situatie heb je veel minder kans op de winnende steen.

Figuur 8

Je pakt Tekens 9. Nu is het verstandig om Bamboe 8 weg te gooien. Er zijn twee goede redenen voor. Behalve

de kans op een Zuiver Spel vergroot je je kans op de Zuiver Oplopende Chows. Als je nu Bamboe 5 pakt dan kun

je alsnog Tekens 9 weggooien. Je kansen om de hand met Zuiver Oplopende Chows af te maken zijn verdubbeld!

q

q



3 / 2013 Mahjong Magazine 13

MAHJONGEN MET MAI HATSUNE

Figuur 9

Hoe zit het met de hand zoals je ziet in Figuur 9? Je bent wachtend met een hand van alle soorten (6) + Pung win-

den (1) + Hoeksteen Pung (1). Als de Witte draak wordt weggegooid meld je dan een pung om te gaan voor Al-

leen Pungs? Het antwoord is nee: weer moet je je twee kansen hand houden. De verhoogde kans op een zelf

gepakte steen is te waardevol om op te geven. 

Het zelf pakken van een 8-punten hand geeft je 48 punten totaal. Dat is gelijk aan het maken van een 24-punten

hand met een door een tegenstander weggegooide steen. Er is een grote kans om een hand die met 8 of meer

stenen af te maken is (zoals in de twee handen kans hierboven) daadwerkelijk te maken. De waarde van dit grote

aantal uitkansen mag je niet onderschatten.

Figuur 10

Zijn er uitzonderingen op deze regel? Natuurlijk, bekijk Figuur 10 eens. Je bent wachtend met een hand van Twee

Draken Pungen (6) + Eén ontbrekende kleur (1) + Hoeksteen Pung (1). Je pakt nu een rode draak, dan moet je

kiezen. Plotseling heb je een kans op een 64-punten hand. En je tegenstanders kunnen maar één van je pungen

draken zien. Als je snel wachtend bent, dan ben je er vrijwel zeker van een hoge score te maken. De kans dat een

ongelukkige speler de volgende Rode draak trekt en direct weggooit is groot. Sommige spelers zullen er voor kie-

zen om te houden wat ze hebben, maar wij raden in dit geval aan te gaan voor goud. Kijk goed naar alles wat is

weggegooid, en bepaal welke stenen nog in het spel zitten en gooi afhankelijk daarvan Tekens 2 of Kringen 2,3

weg.

10.3. Tijd om je hand af te breken.

De voordelen van een zelfgepakte winnende steen zijn enorm. Zozeer zelfs dat veel spelers stellen: "Ik gooi lie-

ver de winnende steen voor mijn tegenstander weg, dan hem laten winnen met een zelfgepakte steen." Maar

zoals bij elk spel, hangt het sterk af van de situatie. Afhankelijk van de stenen die je hebt, moet je beslissen om

bepaalde stenen vast te houden en je hand af te breken. 

Zo heeft de speler rechts van je de twee chows liggen zoals in Figuur 11.

Figuur 11

Hij heeft de volgende

9 stenen weggegooid   

Het lijkt erop dat hij een Zuivere Straat wil maken. Maar als je wachtend kunt worden, moet je bereid zijn om Krin-

gen 1 of 3 weg te gooien. Kringen 2 is nauwelijks gevaarlijk, want die heeft hij zelf al eerder weggegooid.

Maar, als je nog 2 stenen of meer nodig hebt, dan adviseer ik je om Kringen 1 en 3 niet weg te gooien. Als je nog

zo ver van huis bent met je hand, dan is het niet verstandig om een tegenstander te helpen. Het probleem is dit:

als je voor de tegenstander de winnende steen weggooit, valt je score terug ten opzichte van alle drie je tegen-

standers. Ook op de andere twee spelers, de 'omstanders' raak je ca. 20-punten achter. Misschien zelfs nog meer.

q

q
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q Figuur 12

Stel dat de tegenstander de hand heeft zoals je ziet in Figuur 12. Het weggooien van Kringen 1 geeft hem garantie

op zijn Zuivere Straat.

Nu je hem de punten hebt gegeven die hij nodig heeft, is hij heel dicht bij mahjong. Als hij zijn winnende steen zelf

pakt, treft hij de overgebleven spelers heel hard. 

Onthoud: In veel gevallen, is het erger om een speler te helpen wachtend te worden dan om hem de winnende

steen te geven.

Figuur 13

Weggegooid   

Bekijk Figuur 13. De weggegooide stenen van deze speler suggereren Alle Soorten of Drie Gemengde Chows. In

dit geval kun je gerust Winden en Draken weggooien, behalve Zuid en Oost. In feite zijn alle Bamboes gevaar-

lijke stenen, speciaal de B 4,5,6 waarmee hij zijn Drie Gemengde Chows kan afmaken.

Het verschil is dit: wanneer je Zuid vasthoud, je weinig kans hebt om je eigen hand compleet te maken. Maar als

je Bamboe 4,5 en/of 6 vasthoudt, is je eigen kans op mahjong waarschijnlijk groter. 

Als je niet veel kans op mahjong hebt is het beter om het volkomen veilig te spelen. Maar zolang je een goede

kans hebt om zelf mahjong te maken, kun je het beste Zuid of Oost weggooien.

■
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Op zaterdag 19 oktober 2013 organiseert mahjongvereniging Schoon Spel voor de 3e keer het

"Skôn Spel" toernooi. Inschrijving staat open voor alle recreatieve leden van de Nederlandse Mah-

jongbond.

Het MCR toernooi wordt gespeeld volgens de regels voor recreanten.

Dit houdt o.a. in dat je de eerste 8 punten zelf moet kunnen tellen en dat je daarna geholpen mag

worden door de overige 3 spelers aan tafel.

Het komplete reglement is terug te vinden op de website van de NMB.

Het inschrijfgeld voor het "Skôn Spel" toernooi bedraagt €12,50. Dit kan overgemaakt worden op

rekening 91.99.92.005 tnv ALF Sommers te Nistelrode. Voor dat geld krijg je behalve een heleboel

Brabantse gezelligheid ook een kop koffie/thee bij binnenkomst en een lunch.

Inschrijven kan door middel van het versturen van een e-mail naar schoonspel@hotmail.com

De inschrijftermijn loopt tot 1 oktober. Daarna kom je op een reservelijst te staan.

Als we 4 reserves hebben voegen we een extra tafel toe aan het deelnemersveld.

Skôn                                        Spel
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Rond 1955 kocht mijn moeder een

mahjongspel. Ze kende het spel al

vanuit de tijd dat zij in Nederlands-

Indië woonde. Het werd daar door

veel Nederlanders gespeeld. Vanaf

het moment dat het spel in ons

gezin kwam, heeft het een grote rol

gespeeld. Jarenlang werd bijgehou-

den wie de hoogste score had be-

haald. En als een van de kinderen

een relatie kreeg, dan was ‘mee

spelen met mahjong’ bijna een voor-

waarde!

Onze moeder was de spil van de fa-

milie. Haar grootste angst was dat

de hechte band in de familie zou

wegvallen als zij er niet meer zou

zijn.

Ruim een jaar voor haar overlijden

hebben we daarom het eerste mah-

jong familietoernooi georganiseerd:

het Ma Gien-toernooi, genoemd

naar onze moeder Margien. Elk jaar

wordt dit toernooi gehouden. Dit jaar

alweer voor de 13e keer. We orga-

niseren het ‘t liefst rond haar ge-

boortedag en we hanteren daarbij

de oude regels van de ENMV. He-

laas lukt het (nog) niet om alle fami-

lieleden om te turnen tot de nieuwe

- CHRIS DE VRIES
CHRIS DE VRIES

onze Zeeuwse vrienden, Jan en

Betsy uit Nieuwerkerk, spelen we

heel veel. Het hele jaar door wordt

alles bijgehouden en op oudejaars-

avond is bekend wie de winnaar van

dat jaar is geworden. Tijdens onze

gezamenlijke vakanties spelen we

uiteraard ook. We hebben op de

meest gekke plaatsen gespeeld.

Overal ritselden we wel een tafel en

4 stoelen bij elkaar.

De laatste vakantiereis ging naar

Maleisië. Tijdens onze rondreis zou-

den we ook in Penang komen. In

een reisgids hadden we gelezen dat

er een straat in Penang was waar

elke avond mahjong gespeeld werd.

Daar zouden en moesten wij na-

tuurlijk heen! Een taxichauffeur

wilde ons daar wel heen brengen,

maar er was niets meer te zien. De

hele straat was dat jaar afgebroken

voor nieuwbouw! Hij kende de straat

regels. Maar dat hoeft ook niet: het

Ma Gien-toernooi staat op zichzelf

en heeft een eigen waarde in onze

familie.

Naast het spelen in familieverband

hebben we de laatste jaren veel

vrienden van ons ‘bekeerd’ tot het

mahjongen. De meesten zijn mee-

gegaan in de nieuwe regels. Met
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Op initiatief van Janco Onnink en

Martin Rep is er enige maanden ge-

leden een kleine competitie begon-

nen met Riichi.

Het doel is vooral een beter inzicht

te krijgen om het spelletje te spelen.

Op diverse locaties werden er in-

middels als enkele rondes gespeeld. 

In Ridderkerk was de aftrap bij

q goed. Speelde zelf ook graag, maar

dan voor geld. Daarvoor was hij ook

al 2 keer opgepakt door de politie en

hij had zelfs een aantal dagen ge-

vangen gezeten. Want in Maleisië is

mahjongen verboden vanwege het

gokken. Misschien verklaart dat wel

de vele verbaasde gezichten als wij

op straat aan het mahjongen waren!

Aan het eind van onze vakantie

maakte we een autoritje in de om-

geving van Port Dickson. Bij een

dorpje zagen we een groep mannen

mahjongen. Aanvankelijk werden we

heel argwanend bekeken. En toen

er een fototoestel tevoorschijn kwam

sloeg de stemming om: dat was niet

toegestaan! Pas nadat we met han-

den en voeten hadden duidelijk ge-

maakt dat we zelf ook graag

mahjong speelden, verdween de

argwaan en werden thee en koekjes

aangereikt. We hebben niet mee

kunnen spelen, maar we hebben

wel gezien dat ook zij de nieuwe re-

gels hanteren. Wel op hun manier:

schotse en scheve muren, spelen

met een enorme snelheid..... En na

afloop vond de afrekening plaats!

■

RIICHI LADDER

- COR HOOGLAND
JANCO ONNINK EN COR HOOGLAND

drie afleveringen begint het toch

spannend te worden. Uiteindelijk is

een fraaie trofee het einddoel, naast

de eeuwige roem. 

Het zijn altijd gezellige dagen en dit

is dan ook een uitkomst voor menig

Riichi-speler om zijn kennis te ver-

breden. ■

Janco thuis, vervolgens in Bussum

en de laatste keer was in Hengelo

(O). De volgende dagen staan ge-

pland voor Baak (Achterhoek) en

Berlicum.

In de grote pauze wordt er na de

broodjes een korte uitleg gegeven

dan wel vragen aan de deelnemers

voorgeschoteld. Dit alles gaat vaak

gepaard met enige discussie en dat

is dan ook de opzet, iets dieper op

de materie ingaan.

De nadruk ligt op het leren omgaan

met diverse combinaties maar na de
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Een lange en ingewikkelde weg om

het eerste wereldkampioenschap

riichi te organiseren. Het ziet ernaar

uit dat die met succes is afgelegd.

Als volgend jaar juli in Parijs het

startschot wordt gegeven voor het

eerste wereldkampioenschap riichi-

mahjong, zullen niet veel spelers

weten dat dit verhaal begon in een

lokaaltje van de openbare basis-

school de Touwladder in IJsselstein

op 5 februari 2011. Op die dag vond

de algemene ledenvergadering van

de mahjongbond plaats. De verga-

dering had zojuist gesproken over

het derde Europees kampioenschap

riichi, dat maar niet van de grond

leek te komen. Interesse genoeg,

maar geen EMA-land dat opstond

om het te organiseren. 

De vergadering was het ermee eens

dat we dat EK desnoods dan maar

zelf moesten organiseren. (Nader-

hand is het initiatief alsnog door

Oostenrijk overgenomen.) Toen

kreeg ik een idee.

“Waarom zouden we niet een stapje

verder zetten en eens kijken of een

wereldkampioenschap riichi moge-

lijk is”, opperde ik. “Dat zou dan in

- MARTIN REP
DICKY REP

jong georganiseerd. Terwijl de Chi-

nezen hun favoriete spelletje op

straat en in koffiehuizen speelden

(niet te opzichtig, want het was ver-

boden in dit communistische land),

werd in Japan een officiële mah-

jongbond opgericht, die over de re-

gels waakte en toernooien

organiseerde. Helaas bleef het niet

bij één bond; inmiddels zijn er min-

stens vier, die alle riichi spelen. Met

onderling maar heel kleine verschil-

len in de spelregels, maar toch. Van

de ene bond werden professionele

spelers lid, anderen voelden zich

meer aangetrokken door een van de

andere bonden.

Juist het bestaan van die verschil-

lende bonden was de oorzaak dat er

nog nooit een wereldkampioen-

schap riichimahjong heeft plaatsge-

vonden, want ze konden moeilijk

met elkaar door één deur. Mijn idee

was: als een belangrijke mahjongor-

ganisatie buiten Japan het voortouw

neemt, heb je grote kans dat de Ja-

panse bonden alsnog gezamenlijk

zullen meedoen. 

Vrolijk ging ik aan de slag en een

paar weken later zat ik al met Sjef

Strik en zijn zus Rika – Rika speelde

een belangrijke organisatorische rol

bij het eerste OEMC, 2005 in Nijme-

gen – en Ans en Cor Hoogland om

de tafel op Rika’s kantoor, in het in-

drukwekkende Domus-complex in

q

Europa georganiseerd moeten wor-

den, want in Japan komt het blijk-

baar niet van de grond.” De

vergadering vond het best, en dat

heb ik geweten.

Populair

Mahjong is in Japan net zo populair

als in China, maar het is wel na de

Tweede Wereldoorlog een heel an-

dere kant opgegaan. Op basis van

het klassiek-Chinese spel werd een

nieuwe variant ontwikkeld, met als

belangrijke variant de aankondiging

van een wachtend spel. ‘Ready’ of

‘reach’ in het Engels, wat in het Ja-

pans verbasterd werd tot ‘riichi’.

Later kwamen er zaken bij als bo-

nusstenen, evenals extra bonusste-

nen na een gedeclareerde kong. 

Bovendien werd het Japanse mah-

Shigekazu Moriyama (midden) tijdens een
trainingssessie,
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q Utrecht. Een mooie locatie voor een

WK Riichi, vonden we allemaal.

Maar, zei ik, eigenlijk is de mooiste

plek het Okura Hotel in Japan.

Dat Okura was iets te duur. Boven-

dien was ik iets te optimistisch ge-

weest over de afstand Nederland-

Japan. Adressen van de mahjongor-

ganisaties daar waren niet eens zo

moeilijk te achterhalen, maar hoe

sla je de juiste toon aan in een brief

aan die clubs en hoe krijg je die ver-

taald? In het normale zakelijke ver-

keer duurt zoiets een paar dagen,

maar het slaan van deze mahjong-

brug tussen Oost en West duurde

maanden. 

Een officiële functie in de EMA heb

ik niet, maar na enig heen-en-weer

schrijven kreeg ik een officieel

briefje van voorzitster Tina Christen-

sen dat ik namens deze Europese

koepelorganisatie belast was met

een onderzoek naar een WK Riichi.

Brieven

De brieven naar de Japanners

waren inmiddels onderweg, maar de

zaak ging zo traag dat ik op de le-

denvergadering van de mahjong-

bond in 2013 moest melden dat ik er

weinig fiducie meer in had. Groot

was mijn verbazing toen kort daarna

een mailtje in mijn brievenbus viel

van Shigekaza Moriyama, de grote

man van de Japanse professionele

mahjongbond. Wij zijn zeer geïnte-

resseerd, zo luidde de strekking

daarvan. (Van de andere bonden is

tot op heden niets vernomen.)

Meer goed nieuws: de Franse riichi-

broertjes Quentin en Valérian

Thomas wilden dat wereldkam-

pioenschap wel organiseren, met

hun club Tri Nitro Tiles (‘Stenen van

Dynamiet’). Maar alleen de wereld-

top mocht meedoen: vooral Japan-

ners en een handjevol Europeanen.

56 spelers in totaal.

Ben je mal, zei ik. Ben je mal, zei

Tina Christensen. Ben je mal, zei

Moriyama toen ik, in Tokio – jawel,

ik had eindelijk een smoes om eens

naar Japan te reizen – tegenover

hem zat. We maken er gewoon een

geweldige happening van. Minstens

honderd spelers, drie dagen lang

lekker mahjongen en na afloop de

Eiffeltoren en de Arc de Triomphe

beklimmen en blote borsten bekij-

ken in de Moulin Rouge. Met enige

aarzeling gingen de Franse riichi-

broertjes akkoord.

De data staan inmiddels min of meer

vast: 16 tot en met 20 juli in de Pa-

rijse voorstad Puteaux. Met zo’n

honderd deelnemers, van wie de

helft uit Japan en de andere helft uit

Europa. Dus acht, maximaal tien uit

Nederland.

Ik ben alvast hard aan het oefenen.

Want ik moet er wel bij zien te

komen natuurlijk. ■

Het Vijfde Achterhoekse Riichi Mahjong Toernooi

Datum: 2 & 3 november 2013

Met vrije keus om één of twee dagen mee te doen.

De eerste dag is voor het spelplezier van alle Riichi spelers. De tweede dag is net zo plezierig maar telt

ook voor de Nederlandse ranglijst en zijn er MERS-punten te verdienen (MERS-1).

Voor de beste speler over de 2 dagen is er een extra prijs te verdienen.

Kosten: € 17,00 voor één dag of € 32,00 voor de beide dagen, dit is inclusief lunch.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar cor@roodevijven.nl

We spelen in de zaal van de kegelbaan van de Hanzehal in Zutphen. 

Dit ligt op loopafstand van het trein- en busstation.

Wij hopen jullie daar graag te kunnen ontmoeten.

Het Roode Vijventeam, Cor en Ans Hoogland   cor@roodevijven.nl of 06-54224567



DE ANDERE KANT VAN...

mensie aan het geheel. Achteraf is

die schade nooit opgelopen maar

de zenuwen waren er niet minder

om vlak voor de wedstrijden .

Achteraf was de studiekeuze niet

geheel de juiste en ik heb zoals zo-

velen na mijn studie een omscholing

gevolgd in de automatisering.

Na eerst een paar jaar diverse din-

gen gedaan te hebben zoals ont-

wikkelwerk en testwerk heb ik me

vanaf 1997 gespecialiseerd als Ora-

cle database administrator (DBA).

Dat doe ik nu nog steeds.

Sinds 2000 woon ik in Huizen en

toen ik daar ging wonen in een een-

gezinswoning kon ik de oude reptie-

lenhobby weer eens wat grootser

aanpakken.

Hoe groter het terrarium, hoe

mooier.

Dus heb ik drie grote bakken in mijn

woonkamer geïnstalleerd met di-

verse soorten waterschildpadden.

Ze hebben het blijkbaar goed want

ze leggen elk jaar eieren die ik uit-

broed in een stoof (stooftijd 50

dagen of 90 dagen) en de nakweek

verkoop ik weer.

Daarnaast had ik nog salamanders

en pijlgifkikkers maar momenteel

even niet.

Ook heb ik weer de cactushobby

opgevat en een kas in de achtertuin

gezet. Daarin staan diverse cactus-

sen en vetplantjes.

Sinds 5 jaar ben ik ook gevallen

basis gelegd voor mijn andere kant.

Bij ons thuis was het namelijk nogal

een beestenboel.

Niet dat we elkaar afmaakten maar

mijn vader en broer waren nogal

van de tropische vogels, konijnen,

kippen en hamsters.

Ikzelf was meer geinteresseerd in

reptielen en amfibieen en hield in

die tijd waterschildpadden en sala-

manders.

Ik kon het ook niet laten om alle

slootjes in de buurt af te stropen en

te kijken naar alle kikkers en sala-

manders die daar te vinden waren.

Eigenlijk ben ik dat stadium nooit

helemaal ontgroeid dus mochten jul-

lie me in de pauze van een toernooi

glazig zien staren in een slootje of

vijver dan weten jullie nu waar het

van komt.

Ook heb ik in die tijd interesse op-

gevat voor cactussen en vetplanten

(en andere plantjes).

Na de middelbare school ben ik

bosbouw gaan studeren in Wage-

ningen.

Tijdens deze periode heb ik fanatiek

karate beoefend en regelmatig mee-

gedaan aan toernooien.

De wetenschap tijdens zo’n toernooi

dat je werkelijk grote schade zou

kunnen oplopen gaf een extra di-

In een ver verleden tijdens een ALV
van januari 2009 werd er ook ge-
sproken over het Mahjong Magazine
en dan met name hoe ‘we’ dat ge-
vuld krijgen met meer dan wedstrijd-
verslagen en ranglijsten. Veel, zo
niet alles over de clubs en de histo-
rie 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 (toetsen-
bord) is deze keer doorgegeven aan
Harry Kal. 
We zijn benieuwd naar de andere
kant van...

Hoe ga ik daar invulling aan geven.

Ik kan natuurlijk op mijn buik gaan

liggen en een foto laten maken, dan

ziet men ook de andere kant van

Harry. Maar dat zal wel niet de be-

doeling zijn en de meesten van jullie

zullen die rug wel kennen van toer-

nooien.

Dus hierbij enige zaken die  men nog

niet weet.

Ik ben geboren en getogen in Haar-

lem. Daar Gymnasium beta gedaan

en tijdens die jaren is tevens de
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COLOFONDE ANDERE KANT VAN...

voor vleesetende planten.

Die had ik ook toen ik jong was maar

ze gingen altijd dood.

Maar 5 jaar geleden stuitte ik op een

website over vleesetende planten en

daar werd duidelijk gemaakt hoe die

te kweken: volledig voedselarme

grond (turf of sphagnummos ) en ab-

soluut geen kraanwater maar alleen

regenwater; ze kunnen namelijk niet

tegen meststoffen of mineralen.

Als men zich daar aan houdt zijn het

de makkelijkste planten die je kan

bedenken. 

Ergo: ik ben een amateurbioloog.

Die biologie blijft terugkomen want

vorig jaar ging ik kijken bij een im-

kervereninging (bijenhouders) in

Blaricum die een cursus aanboden.

Ik heb me meteen ingeschreven en

volg dus dit jaar de cursus bijenhou-

den. Heel interessant allemaal en ik

heb momenteel een eigen bijen-

volkje dat het goed doet tot nu toe. 

De bijen hebben echter weinig res-

pect voor hun eigenaar want ik ben

2 weken terug behoorlijk lekgesto-

ken (toch maar wel handschoenen

dragen de volgende keer).

Nog andere hobbies?

Jawel: ik lees nogal graag. Groot ge-

vaar als ik een boekhandel inloop

voor een krantje want voor ik het

weet verlaat ik het pand met 3 tot 5

boeken.

Als je dat 3 keer per maand doet is

je budget ineens sterk geslonken.

Bol.com is ook heel blij met me.

Daarnaast schaak ik (momenteel al-

leen via internet).

Vanaf 1990 geef ik bijles wiskunde

en scheikunde aan middelbare

scholieren of mensen die een toela-

tingsexamen moeten doen.

Het leuke is om de leerlingen beter

te zien worden naarmate de lessen

vorderen en de cijfers te zien verbe-

teren. Mensen die eerst een 4 of 5

haalden zijn geslaagd met een 7 of 8.

En ze komen telkens terug dus ik

doe iets goed.

Ook leuk is dat als ze in het begin bij

me komen dat ze de som 2 plus 6

op de rekenmachine moeten uitre-

kenen en na wat uitdagingen van mij

wat meer gevoel krijgen voor getal-

len en zaken uit het hoofd leren uit-

rekenen.

De bijlessen hebben mijn interesse

gewekt in de wiskunde en het liefst

zou ik wiskunde gaan studeren, niet

om er wat nuttigs mee te doen maar

puur voor de theorie.

En als gevolg van mijn interesse in

de martial arts doe ik aan messen-

werpen en bijlenwerpen.

Het is behoorlijk moeilijk om die be-

koorlijke dame te vinden die op het

draaiend rad wil plaatsnemen waar-

naar ik kan gooien, helemaal als ik

zeg dat ik nog niet zo ervaren ben.

De pen geef ik deze keer door aan

José Hoogland ben benieuwd wat

haar andere kant is.

20 Mahjong Magazine 3 / 2013


	VB MJmag_Pagina 1.pdf
	VB MJmag_Pagina 2
	VB MJmag_Pagina 3
	VB MJmag_Pagina 4
	VB MJmag_Pagina 5
	VB MJmag_Pagina 6
	VB MJmag_Pagina 7
	VB MJmag_Pagina 8
	VB MJmag_Pagina 9
	VB MJmag_Pagina 10
	VB MJmag_Pagina 11
	VB MJmag_Pagina 12
	VB MJmag_Pagina 13
	VB MJmag_Pagina 14
	VB MJmag_Pagina 15
	VB MJmag_Pagina 16
	VB MJmag_Pagina 17
	VB MJmag_Pagina 18
	VB MJmag_Pagina 19
	VB MJmag_Pagina 20

