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Waarom jij de eerste Europees
kampioen mahjong kunt worden
BESTUUR
Wat zegt een Chinees als hij wil pungen? Ongeveer hetzelfde als een Japanner, een Engelsman, een Italiaan of een
Fransman. En wat een Fransman, een Duitser of een Deen zegt als hij ‘mahjong!’ wil roepen, kan nogal schelen, maar
dat hij of zij mahjong heeft, is al snel duidelijk.
Om mahjong over de grens te kunnen spelen is niet veel talenkennis meer nodig sinds in 1998 de Officiële
Internationale regels zijn ontworpen. Een soort standaard voor internationale wedstrijden, naast de lokale regels die
ongetwijfeld altijd in gebruik zullen blijven.
De Officiële Internationale regels zijn een nieuwe standaard. Niemand heeft een voorsprong, voor iedereen is hij even
nieuw. Fransen, Denen, Chinezen en Japanners moeten de nieuwe regels net zo goed leren als de Nederlanders. Wat
dat betreft, is zo’n beetje iedereen op het Europees Kampioenschap straks een beginner – laat daar geen misverstand
over bestaan als je er nog over twijfelt om je in te schrijven.
Nog zo’n misverstand: ‘Ik ben vast niet goed genoeg’. Drie Nederlanders deden in 2002 in Tokio mee aan het wereldkampioenschap, en zonder veel ervaring draaiden ze heel leuk mee. Acht Nederlanders gaan deze maand meedoen
aan het kampioenschap van China – zonder enige vrees. Wie het spelregelboekje goed heeft bestudeerd, en op de
toernooien in Nederland goed kan meekomen, kan net als de Nederlandse leeuw de hele wereld aan.
Laatste misverstand: ‘Ik kwalificeer me vast niet’. Die kans bestaat natuurlijk. Maar de taxatie van het bestuur is dat het
aantal gegadigden niet heel veel groter zal zijn dan het aantal beschikbare plaatsen voor Nederland. Grote kans dus dat
geïnteresseerden zich wel degelijk plaatsen. En dan zijn er natuurlijk reserveplaatsen nodig. Stel je voor dat die naar
een ander land zouden gaan omdat Nederland onvoldoende reserves zou hebben.
Je herinnert je vast nog wel de eerste keer dat je buiten je eigen huiskamer aan een echt mahjongtoernooi deelnam.
Dat lawaai, die spanning, die roes... Het eerste EK mahjong uit de geschiedenis wordt net zo’n uniek evenement als dat
eerste toernooi van je leven. Je hebt de kans om mee te doen. Laat die niet lopen. Op het EK speel je tegen de wereldtop. In het Japanse team schijnen zelfs profs te zitten. Maar ook die zijn afhankelijk van de geesten, die in het mahjongspel zo’n belangrijke en mysterieuze rol spelen. Als je die aan je kant krijgt, ben jij de eerste Europese mahjongkampioen uit de geschiedenis.
Martin Rep, voorzitter

Aanmelden voor kwalificatietoernooien
Nederlandse spelers die zich willen kwalificeren voor het OEMC in 2005 dienen zich vóór 15 januari 2005 op te geven
voor het eerste en vóór 15 februari 2005 voor het tweede kwalificatietoernooi bij Désirée Heemskerk.
Het inschrijfgeld voor deze toernooien zal  10 bedragen. Mochten de kosten voor zaalhuur lager uitvallen en het aantal
deelnemers hoger, dan wordt het inschrijfgeld (dat ter plekke betaald dient te worden) verlaagd. Het eerste toernooi zal
in Rotterdam gehouden worden en het tweede in Nijmegen. Exacte locaties zijn nog niet bekend. Mensen die zich aangemeld hebben, ontvangen circa een week voorafgaand aan het toernooi een bevestiging waarin alle informatie voor de
toernooien is opgenomen. Men kan zich voor beide toernooien opgeven. Kwalificeert men zich op het eerste toernooi,
dan vervalt automatisch de inschrijving voor het tweede toernooi. Voor de wijze van kwalificeren verwijzen wij naar de
uitleg in Mahjong Magazine 1. Wie nog wil oefenen, kan dat zaterdag 18 december komen doen in Amsterdam (zie
pagina 13).
Désirée Heemskerk, secretariss

Mahjong gaat niet om geld. Maar we hebben het wel nodig
Ondanks de oproep in de vorige editie van Mahjong Magazine heeft nog een groot aantal leden de contributie niet
betaald. Hetgeen wij betreuren, zeker na de enthousiaste start die we gemaakt hebben. Wij verzoeken u de contributie
snel alsnog te betalen. Let op: iedereen die inderdaad de  7,50 entreegeld heeft betaald, is officieel lid en moet ook het
resterende bedrag van  10 voldoen, op gironummer 353233129 van de Nederlandse Mahjong Bond. Doe het alsjeblieft
snel, de bond maakt kosten en die moeten betaald worden. Uw betaling dient uiterlijk 31 december binnen te zijn,
anders moeten we extra kosten voor aanmaningen berekenen en loopt u het volgend nummer van Mahjong Magazine
mis.
Marianne Croeze, penningmeester
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De mahjongavond van...
JELTE REP
Wie? (op foto v.l.n.r.) Teus Kamper,
Harry Koot, Greet Kamper en
Margriet Koot.
Waar? Om en om. Vanavond bij de
Koots in Woerden, de volgende keer
bij de Kampers in Boskoop.
Welke frequentie? Eens per
maand. Streven we naar, maar er
komt wel eens wat tussen.
Van hoe laat tot hoe laat? We
beginnen rond acht uur en stoppen
omstreeks elf uur, want er zijn er die
de volgende dag moeten werken.
We beginnen iedere keer weer
opnieuw. We spelen een partij dus
nooit helemaal uit.

Foto Jelte Rep

Nog meer mahjong? Ja, het Spring toernooi. Dat organiseren de Kampers op de eerste zaterdag van het voorjaar voor de mensen met wie ze ooit mahjong hebben
gespeeld. Het hoogste aantal deelnemers was twintig
maar meer kunnen ze niet kwijt in hun huis. Springen hebben we nu zes keer gedaan. We treden om half elf aan,
dan koffie en om elf uur de eerste ronde. Zes rondes van
een uur, want niet iedereen speelt even snel. Tussendoor
lunchen we en we snoepen veel. Het gaat om de gezelligheid. Er komt wijn op tafel en een pilsje. Het is een hecht
en trouw groepje. Alleen ontbraken vorig jaar Harry en
Margriet door de komst van de kleine Joris. Slechte planning!

Welke variant? Nu Hongkong, om te trainen voor het
toernooi in Nijmegen, maar normaal spelen we klassiek
mahjong.

Hoe kennen jullie elkaar? Wij zijn familie. Greet is de
tante van Margriet. Zij is het jongste zusje van Margriets
moeder.
Sinds wanneer mahjong? Greet en Teus hebben het
ooit van een kennis geleerd. Het leek toen een soort
memory-spel, want we moesten de stenen dicht wegleggen. En er golden hele rare regels. Je mocht met een allegaartje uitkomen. Maar er golden wel verdubbelingen. We
speelden uit dat gele boekje. Op een verjaardag, een jaar
of tien geleden, hebben we het Harry en Margriet geleerd.
We hadden de regels een beetje uitgelegd, maar al bij het
derde spel vroeg Harry: ‘Hoe was dat ook weer met die
hoge enkelingen?’ We hadden dat wel verteld, maar met
het idee van dat het totaal overbodig was. Maar Harry zei:
‘Nou, dan heb ik dat!’ Had hij de Dertien Wezen!

Wat is aantrekkelijk aan mahjong? Teus: Dat je het
zelf in de hand hebt. Dat je niet zoals bij kaartspelletjes
afhankelijk bent van medespelers. Je speelt voor jezelf.
Harry: En dat als je vaker speelt, je meer kan, je moeilijker kunt gaan spelen. Greet: Je kan simpel beginnen en
het steeds verder uitbreiden. Ook als je het nog niet echt
onder de knie hebt, kun je toch al leuk meespelen. Harry:
Ik vind het wel leuk om twee of drie varianten te spelen,
maar die EK-regels zijn zo heel anders?! Teus: Daar zitten
heel merkwaardige dingen in, waarvan ik de logica niet
snap.Maar we gaan oefenen en misschien gaan we het
wel leuk vinden ook.

Competitie? De winnaar krijgt vier punten, de tweede
plaats drie, enzovoort naar beneden. Zo komen we aan
een soort ranglijst. Teus heeft momenteel acht punten en
staat het laagst, Greet heeft er dertien en staat derde,
Harry is tweede met veertien punten en Margriet is eerste
met vijftien punten.

Op de computer? Nee, vreselijk om in je eentje daar te
zitten met zo’n spelletje.

Pot? Nee, daar is Teus natuurlijk op tegen.

Uitslag? Harry wint dik, doordat hij opnieuw de Dertien
Wezen maakt. Margriet wordt tweede, Teus derde en
Greet verliest. Harry en Margriet staan nu beiden bovenaan in het klassement.

Consumpties? Koffie met gevulde speculaas. En al
gauw een wijntje. En vanavond het Carolus-bier, dat Greet
op het toernooi in Mechelen heeft gewonnen.

Mahjong Magazine
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Dries van Agt en Erica Terpstra
steunen mahjongkampioenschap
REDACTIE
Ze zijn zo’n beetje de populairste politici uit de parlementaire geschiedenis van ons land. Erica Terpstra zagen we
op tv juichen en sporters knuffelen als er op de
Olympische Spelen Nederlandse successen waren te vieren. Mr. A.A.M. van Agt, enkele decennia eerder al net
zo’n stemmentrekker, maakte niet alleen een indrukwekkende carrière als politicus, maar kreeg menige aanmoediging van passerende automobilisten als hij als amateurwielrenner door het Brabantse land koerste: ‘Tandje erbij,
Dries!’ Beide prominente Nederlanders hebben erin toegestemd zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling van
het Europees mahjongkampioenschap.
De werkgroep die belast is met de organisatie van het
toernooi hoopt met de steun van deze twee keien sponsors te kunnen binnenhalen voor het evenement. Rika
Strik van OEMC-sponsor Advanced Conference
Management, die samen met Marianne Croeze de sponsoring doet: ‘Met deze namen kunnen we aan de bel gaan
trekken bij instanties. Want deze steun zegt zeker iets
over de kwaliteit en het niveau van het toernooi.’
Mahjongbond-voorzitter Martin Rep hoopt daar vurig op.
Maar hij is vooral trots op de steun van Erica Terpstra en
Van Agt. ‘Zelfs als het niet één extra sponsor zou opleveren. Deze namen zetten het OEMC gewoon op de kaart
als internationaal evenement.’ Onlangs bracht hij in gezelschap van Marianne Croeze een bezoek aan het
Amsterdamse kantoor van de Japanse Kamer van
Koophandel en Industrie in Nederland. De Japanners
betoonden zich zeer onder de indruk van de steun van
Van Agt, die van 1987 tot 1989 ambassadeur voor de
Europese Gemeenschap in Tokio was en nog altijd een
bekende en gerespecteerde persoonlijkheid is in Japan.
Zo is hij bijvoorbeeld nog gasthoogleraar aan de
Universiteit van Kyoto. Martin Rep: ‘De steun van Van Agt
kan heel belangrijk zijn in de werving van sponsors voor
het OEMC. Vooral bij Japanse bedrijven.’
De mahjongbond-voorzitter kent de ex-premier niet persoonlijk, maar via-via. ‘Afgelopen jaar was ik lid van een
werkgroep die de Taiwanweek in Nijmegen voorbereidde.
Ex-premier Van Agt was als Azië-kenner benaderd om zitting te nemen in het comité van aanbeveling van de Azië
Week. Hij deed dat zeer enthousiast en probeerde ook
echt bij verschillende activiteiten aanwezig te zijn. Dat gaf
mij de moed hem te benaderen voor het mahjongkampioenschap. In mijn brief aan hem wees ik op de functie van
mahjong als culturele brug tussen Oost en West. Ik denk
dat dat hem heeft aangesproken. En ik denk ook vast wel
dat hij zijn gezicht zal laten zien op het toernooi.’
Toen de ex-premier eenmaal ‘ja’ had gezegd, durfde het
bestuur ook aan te kloppen bij Erica Terpstra. Een van de
argumenten was dat mahjong in veel Aziatische landen
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Erica Terpstra

Mr. A.A.M. van Agt

Foto ‘Parlement en Politiek’

Foto Katholiek Nieuwsblad

wordt gebruikt om oudere mensen geestelijk fit te houden,
en dat het ook voor hun vingers een goede oefening is.
Zaken die de ex-staatssecretaris van volksgezondheid en
pleitbezorger voor de Paralympics zouden kunnen aanspreken. Aanvankelijk kwam er geen reactie op de fax
naar het kantoor van de NOC*NSF (Nederlands
Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie, de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland). Pas na
enkele weken kwam het verlossende telefoontje. ‘U heeft
mevrouw Terpstra gevraagd voor het Comité van
Aanbeveling? Dat wil zij wel doen.’
Kunnen Van Agt en Terpstra eigenlijk mahjongen? Rep:
‘Geen idee. Eerlijk gezegd betwijfel ik het. Maar als zij willen, kunnen ze een gratis snelcursus van ons krijgen.’

P ro m otiecommissie van start
De promotiecommissie is enthousiast van start gegaan. Al
bij de eerste bijeenkomst bleek dat er veel werk te doen
is. De vraag stelden wij ons dan ook: hoe te beginnen?
Verzuipen in ons enthousiasme of gestructureerd en planmatig te werk gaan? Voor het laatste hebben wij gekozen.
Dit heeft erin geresulteerd dat we alle bij ons bekende verenigingen/clubs gaan benaderen of zij mahjongspelers
kennen die niet georganiseerd zijn. Daarnaast proberen
wij in kaart te brengen waar in den lande blinde vlekken
zijn, waar waarschijnlijk toch mensen zijn die mahjong
spelen, maar nog geen coming out hebben gehad.
Daarnaast proberen wij snel en adequaat te reageren op
vragen die ons bereiken. Zoals: zijn er mensen in mijn
omgeving die ook mahjong spelen; kunnen we een workshop houden op een Pasar Malam; hoe kan ik zelf een
mahjongclub oprichten, etc. Al met al een hoeveelheid vragen waar we de komende tijd mee aan de gang gaan.
Via Mahjong Magazine houden we u op de hoogte.
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Het ontstaan
van twee
logo’s
CHRIS JANSSEN
Toen de naam Nederlandse
Mahjong Bond vaststond, vroeg het
bestuur mij na te denken over een
logo. De eisen die gesteld werden
waren: herkenbaar eng e m a k k e l i j k
reproduceerbaar. Een goede kennis, grafisch ontwerper, bood aan
zich te verdiepen in mahjong, de
stenen en de karakters. Al snel
kwamen er 13 ontwerpen op de
tekentafel (computerscherm). Deze
ontwerpen werden voorgelegd aan
het bestuur, met als resultaat dat
een drietal ontwerpen nader uitgewerkt moest worden. Toen het uiteindelijke ontwerp uit de bus
kwam, bleek het gebruikte karakter
(Noordenwind), niet goed “uitlegbaar”: de N (van Nederland???)
bleek niet goed, want het karakter
stelde helemaal de letter N niet
voor! Het advies aan de ontwerper
was dit keer om de Oostenwind te
gebruiken. En het logo was geboren!
Later kwamen we opnieuw bij
dezelfde ontwerper. De voorkant
van Mahjong Magazine moest ook
een herkenbaar gezicht krijgen.
Helaas ging juist in die ontwerpfase
de Mac van de ontwerper stuk.

Daarom verscheen Mahjong
Magazine eerste jaargang, nummer 1, met een noodlogo. Maar
gelukkig, na de aanschaf van een
nieuwe Mac ontstond alsnog een
tweetal logo’s, waarvan het bestuur
het logo koos dat nu de voorkant
siert.
O ja, de ontwerper heet Jochem
Kaan. Heeft u iets te ontwerpen?
Schakel mij in en ik neem opnieuw
contact met hem op.

Mahjong Magazine

COLUMN: OP DE LAT
Vilt
ADRIE VAN GEFFEN
Bijna niets is zo hinderlijk als een wiebelen de tafel. Of je er nu mahjong op speelt of
niet: een tafel die constant staat te wankelen
van de ene poot op de andere is een gruwel.
Het is verbazingwekkend dat er niet meer
tafels op drie poten rusten dan op vier
poten staan. Met drie poten is er altijd rust,
met vier gaat het mis. Tijdens het toernooi
in Rotterdam was het weer goed te merken.
Klunzig ontwerp van tafelpoten, want de tafels kenden één poot in
het midden (stoot je je knieën niet de hele tijd), maar op het punt
van belang werd die ene poot verdeeld in vier eindpoten, en de pop pen waren aan het dansen. Waren het er drie geweest, geen enkel
probleem. Nu werd het veelal verholpen door een bierviltje, al of
niet gevouwen ter stabilisatie te plaatsen. Vilt als oplossing.
Met latten is er een soortgelijk probleem. Op een gladde tafel
schuiven de stenen lekker. Maar dat doen de latten ook. En in meer
dan de helft van de gevallen is de lat krom. Als een propellor gaat
zo’n ding zich gedragen. Papiertje eronder en het helpt een beetje.
Eén oplossing is een kleed over tafel (Hilversum). Maar dan wil
opeens niks meer schuiven. Dan maar viltje eronder. Geen biervilt,
maar meubelvilt. Twee viltjes en het staat als een huis. Nadeel hier van is weer dat die vilten niet verwijderd kunnen worden. Dus als je
je tafel niet wilt beschadigen met stenen, dan is een rotsvaste plank,
zoals alles wat rotsvast zit, na verloop van tijd een ergernis.
De moderne manager, met name hij die zich bezighoudt met mar keting, brengt dat probleem als volgt door een matrix in beeld:
KLEED\VILT

JA

NEE

JA

-

+

NEE

+

-

Op deze wijze is inzichtelijk dat geen optimum is te vinden.
We kunnen nu gaan denken aan afneembaar vilt. Misschien met
magneten. Metalen plaatjes onder de lat monteren en aan het vilt
op magneten plakken. Of het vilt wel aan de plank vastmaken,
maar een constructie bedenken waarbij iets glads over de hele
onderkant geschoven kan worden, als een kabelgoot, opdat een beklede tafel kan worden gebruikt.

In het volgende nummer:
Gastcolumnist Gerard Strik jr: “De pech van Oost”
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SPELREGELKWESTIE
Hoe lang heb ik om te pungen?
Hoe lang kun je een weggelegde steen opeisen? Er is
onduidelijkheid over. De verschillende meningen op
een rijtje. En: wat vind jij?

gezegd, pakte de vorige steen van tafel en liet de anderen
zijn winnend spel zien. Hij had gewoon wat tijd nodig
gehad om zijn combinaties op stok te evalueren en was
tot de conclusie gekomen dat hij gewonnen had. “Wij zijn
daar niet zo scherp in”, zei de toernooileidster. “Zolang
een speler geen steen heeft weggelegd, mag de vorige
nog worden opgeëist.” De tijd die benodigd is om een
steen op te eisen wordt soms
beschreven in de etiquette of
het reglement van een toernooi. Op het Gouden Draak
Toernooi en beide riichitoernooien is de regel dat een
redelijke pauze van 2 à 5
seconden in acht dient te worden genomen voordat een
nieuwe steen wordt getrokken.
Is een steen eenmaal van de
muur getrokken, dan mag een
weggelegde steen niet meer
geclaimd worden. De
Landelijke Toernooiregels zeggen: ‘Bij onduidelijkheid krijgt
degene die pung, chow etc. roept altijd het voordeel.’

Peter Gallagher: ‘Ik ben niet tevreden met de huidige toernooiregel om een weggelegde steen te claimen. Natuurlijk
moet het spel vlotten en willen de spelers binnen de tijd
blijven. Maar ik vind het
‘grijp-tik, kans-gemist’ soms
absurde proporties bereiken. Je hebt soms niet
eens een halve seconde de
tijd om een weggelegde
steen te claimen. En wil je
de steen alsnog hebben,
dan wordt gezegd: “Maar ik
heb al een steen genomen.
Ik heb getikt. Ik heb hem al
gezien.” Met andere woorden: je bent te laat. Met die
verklaring moet ik dan
tevreden zijn, maar dat ben ik niet. Ik vind dat mijn tegenspeler ontzettend snel pakt en tikt. Als de ene hand al
naar de muur reikt, terwijl de vorige steen nog niet eens is
losgelaten, is er simpelweg geen tijd om te denken.’

Peter Gallagher: ‘Er is op zo’n moment eigenlijk geen
onduidelijkheid. Er is immers al op tafel getikt. Als het
woord ‘onduidelijkheid’ veranderd wordt in iets specifiekers, zou het mijns inziens een verbetering kunnen betekenen voor de spelers.’
In Varsseveld, bij Hongkongmahjongclub Fu-Hing, geldt de
regel dat je een steen nog mag claimen zolang geen nieuwe steen op tafel ligt. Voorzitter Richard van Gessel: ‘Dat
was vooral in het begin nuttig, toen de mensen lang zaten
te turen op hun eigen stenen. Voordat je dan in de gaten
hebt hoe een Karakter 8 eruit ziet, is het al te laat.
Inmiddels is de regel al een beetje teruggedraaid. In principe mag het late claimen nog wel, maar het is eigenlijk
niet meer de bedoeling. Dus je moet claimen vóór een
nieuwe steen wordt getrokken. De mensen letten nu beter
op. Maar je moet wel de fatsoensnormen in de gaten houden. Chinezen bijvoorbeeld trekken en gooien in dezelfde
seconde weg. Dat is haast geen spelen meer, zo snel.’

Martin Rep: ‘Op het Groene Draak Toernooi in België ontstond een geprikkelde sfeer aan mijn tafel. Ik trok een
steen van de muur en legde die op mijn stok. “Mahjong”,
riep een andere speler. Ik legde de steen terug en leunde
achterover om de telling af te wachten. Maar dat ging niet
zomaar. “Dat is dubieus”, zei een van de spelers. “Je had
al getrokken.” “Maar wel erg snel”, zei ik. Het ging om een
mahjongdeclaratie, dus ik vond dat ik niet gerechtigd was
in mijn eentje de knoop door te hakken. Zover kwam het
niet. “Laat maar zitten”, zei de speler die mahjong had
kunnen maken boos.’
In de Nederlandse toernooiregels is vastgelegd dat een
speler op tafel hoort te tikken met de zojuist van de muur
getrokken steen. Het lijkt een duidelijke afspraak, maar hij
werkt niet altijd. Omdat er soms zo snel wordt getrokken
en getikt dat je niet genoeg tijd hebt om de weggelegde
steen te bekijken. En omdat de spelers het meestal prima
vinden dat een steen na de tik alsnog wordt opgeëist.

De Amerikaanse mahjonggoeroe Tom Sloper vindt dat niet
meer geclaimd kan worden als de volgende speler zijn
steen heeft weggegooid, of als hij die steen op zijn stok
heeft gezet. Hij vindt het verwarrend voor het spel als een
speler een steen die hij al gezien heeft, moet terugzetten
op de muur. Nog afgezien van het voordeel dat hij heeft
omdat hij weet welke steen dat is.

Martin Rep: ‘Op het Open Danish Mahjong Championship
maakte ik afgelopen zomer het volgende mee: een speler
pakte een steen van de muur, zette die op zijn lat en
begon uitgebreid na te denken. Het duurde zeker tien,
misschien wel twintig seconden. “Mahjong”, zei een andere speler. Zonder blikken of blozen legde de denkende
speler zijn steen terug. De speler die mahjong had
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Het wonder va
a
Elke plaats heeft z’n Chinees, maar
een Chinees die het mahjongspel promoot is uniek. Het gebeurt bij Fu-Hing
in de Achterhoek. Elke woensdagavond rammelen er de mahjongstenen
op zes à zeven tafels. Ze spelen het
moderne mahjong uit Hongkong en
vormen inmiddels de grootste mahjongclub van Nederland.
JELTE REP

Na Arnhem wordt het stiller. Wolken, weilanden, akkers,
geboomte. Koeien scholen vredig samen. Ze hebben niets
meer te klagen sinds mahjongstenen van kunststof worden
gemaakt. Het dorp Varsseveld hokt samen rond een eeuwenoude kerk. Er vlak tegenover glimlacht oosters specialiteitenrestaurant Fu-Hing, thuisbasis van de gelijknamige
mahjongclub, Nederlands jongste én grootste.
Hier is het woensdag altijd mahjongdag. Voor Tonny en
Willem van Horik een goed excuus om voorafgaande aan de
speelavond lekker te chinezen. Ze raden mij zo’n stomend
en sissend teppangerecht aan. Het wordt met snelle, eff i c i ë nte bewegingen opgediend door Kan-Ki Man, de restauranteigenaar en oprichter van de mahjongclub. Hij heeft nu geen
tijd om te praten. ‘Straks’, belooft hij. Ik wil alles weten over
‘het wonder van Varsseveld’, want in dit dorp van 6000 zielen
bleek naast het koor, de kegelclub, de kaartclub, de voetbalclub, de ijsclub, de volleybalclub en de drumband ruimte te
zijn voor nog een club.
Tonny en Willem woonden er net en zochten sociale contacten toen ze in de plaatselijke krant lazen over de oprichting
van een mahjongclub. Tonny: ‘In Rotterdam zaten we op
dezelfde korfbalclub als Désirée Heemskerk en Janco
Onnink en met hen hebben we wel eens mahjong gespeeld
bij ons thuis. Wat ik nooit vergeet is dat Désirée een calculator bij zich had om de standen te kunnen uitrekenen. Daar
zijn we toen een beetje op afgeknapt. Een spelletje is leuk
maar het moet niet te ingewikkeld worden.’ De club in
Varsseveld bleek tot opluchting van Tonny en Wi l l e m
Hongkongmahjong te spelen - met een eenvoudige puntentelling dus. Willem: ‘Dat sprak ons meteen aan. We waren blij
dat we van dat tellen af waren.’ Hij is inmiddels secretaris
van de club, zij de redacteur van clubblad ‘Het Boekje’, 26
pagina’s dik.
Inmiddels is voorzitter Richard van Gessel met een pilsje
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Oma Man en ‘clubmascotte’ Tin-Wing.

aangeschoven. Precies zo is mahjongclub Fu-Hing ontstaan.
Richard en zijn vrouw waren in het restaurant om iets gezelligs te regelen voor hun trouwdag en raakten aan de praat
met Kan-Ki. De Chinees wilde allerlei activiteiten organiseren.
Ook mahjong, informeerde Richard. Ja, ook het oprichten
van een mahjongclub. Dat vond Richard zo leuk, dat hij meteen zijn hulp aanbood en op internet naar voorbeelden ging
zoeken. Mahjongclub De Gouden Draak uit Nijmegen was
snel gevonden. Richard: ‘Martin Rep nodigde ons gelijk uit
om te komen kijken. Toen we daar waren geweest, was de
hel los, want Kan-Ki raakte zo enthousiast dat hij de oprichting niet langer wilde uitstellen. Hij heeft toen meteen de
locatie geregeld en de publiciteit gezocht.’
Het liep van meet af voorspoedig. Er kwamen tegen de vijftig
aanmeldingen. Richard: ‘Het wonderlijke was dat de mensen
over het algemeen het spel al in huis hadden.’ Kan-Ki had
ondertussen een zaal boven zijn restaurant ingericht en leermateriaal vervaardigd: uitvergrote mahjongstenen van papier
waarmee hij op een demonstratiebord spelsituaties zou gaan
uitleggen. En zo begon februari 2002 mahjongclub Fu-Hing.
In zeven lessen probeerde Kan-Ki de nieuwelingen de fijne

an Varsseveld
Een bijzondere naam
Er was een Chinees, die verliefd raakte op een
Nederlandse vrouw en van haar een kind kreeg.
Zijn andere grote liefde was het mahjongspel en
daarnaar wilde hij zijn dochter vernoemen. Maar
dat mocht niet. Hij verbasterde de naam en toen
mocht het wel.
Toen deze Meejon in de plaatselijke krant las dat
er in de openbare bibliotheek van Lichtenvoorde
een demonstratie van mahjong zou zijn, besloot ze
er een kijkje te nemen. Ze wilde wel eens zien
waarom haar vader zo gek op dat spel was.
Nu weet ze het. Op de demonstratie sloeg de vonk
gelijk over. Ze gaf zich op voor de mahjonglessen
bij Fu-Hing en rijdt nu iedere woensdagavond met
plezier ruim een half uur naar Varsseveld om er
Hongkongmahjong te spelen. Op de clubranglijst
staat Meejon Sherren momenteel op de 20e plaats.

kneepjes van het spel te leren en op de achtste avond vond
een toernooitje plaats en werden certificaten uitgereikt. Frank
Stork, een oud-leraar, geeft tegenwoordig de mahjonglessen.
Jij kende al mahjong? Richard: ‘Ja, wij speelden het al zo’n
twaalf, dertien jaar met Chris Ikink en zijn vrouw. We speelden het klassieke mahjong volgens het gele boekje (van
John Lightfield) met de regel dat de veroorzaker alles
betaalt, maar na een jaar of tien begonnen we ons af te vragen: is dit alles? Toen ben ik op internet gaan zoeken en wilden we wel eens aan zo’n toernooi meedoen.
‘Maar toen overleed de vrouw van Chris aan een herseninfarct en hebben we het spel aan de kant gedaan, want dat
was emotioneel te moeilijk. Maar bij Kan-Ki hebben we
Hongkongmahjong geleerd. En inmiddels speelt Chris ook
weer mee.’
Fu-Hing speelt iedere woensdagavond. Eens per maand
wordt een onderling toernooi gehouden en op de eerste vrijdag van de maand is er een vrije speelavond, een ideale
gelegenheid om spelenderwijs kennis te maken met mahjong. Er zijn dan zo’n man of twaalf tegen het dubbele op de

reguliere speelavond. Tonny: ‘Van de oorspronkelijke 50 zijn
er nu zo’n 30 overgebleven.’ Richard: ‘De vaste kern is zo’n
28 man, die elke woensdagavond hier zit. Ja werkelijk, voor
zo’n streek als de Achterhoek is dat heel bijzonder.’ Willem:
‘Met al die concurrentie hier. Er zijn zoveel clubs, die je
elders nauwelijks meer tegen komt. Daar zijn ze ook erg
druk mee.’ Het jongste lid is nog geen 18, het oudste al meer
dan 76 jaar. Het merendeel is vrouw; 80 procent, schat
Richard. Acht vrouwen zijn zo gegrepen door mahjong, dat
ze doorspelen in de zomermaanden, als de club gesloten is.
Ze worden ‘de dames acht’ genoemd. Willem: ‘Zonder
stuurman.’ Ze spelen een kleine competitie en als afsluiting
mochten ze dit jaar in het restaurant een feestelijke finale
spelen, gesponsord door Kan-Ki.
De bestuursleden van Fu-Hing denken dat hun succes is te
danken aan het enthousiasme waarmee ze hun club uitdragen. Richard: ‘Als we ergens naar toe gaan, nemen we altijd
het spel mee en proberen we het ter sprake te brengen. Wat
dat betreft lijken we wel Jehovagetuigen.’ Inderdaad, de
hovenier die de tuin van Wim en Tonny kwam aanleggen, is
inmiddels met zijn vrouw lid van de club. En als gedreven
evangelisten verkondigen ze in openbare ruimtes de
geneugten van mahjong en dat werkt in de Achterhoek. Voor
een demonstratie in Lichtenvoorde hadden ze een piramide
van mahjongstenen gebouwd zoals in het bekende computerspelletje. Daar vlogen de mensen op af. Willem: ‘We proberen altijd wel op te vallen.’ Tonny: ‘Je moet het laten zien,
want als je het gaat vertellen dan komt het niet over.’ Het
leverde de club tien nieuwe leden op.

lees verder pagina 10
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vervolg van pagina 9
Het is vaak niet makkelijk om nieuwe leden te integreren
in een club. Beginners nemen graag hun tijd en dat vinden
ervaren spelers niet altijd zo leuk. In het begin zijn er wel
problemen geweest met het gedrag van sommigen.
Daarom bleven anderen weg, maar dat is allemaal verleden tijd. Willem: ‘Ons geluk is dat we nu een groep mensen hebben die goed bij elkaar past. Het zijn verschillende
pluimages, het loopt allemaal door elkaar heen maar het
verdraagt elkaar.’ Richard: ‘En het zijn heus niet allemaal
Achterhoekers. Er zit heel veel import tussen.’ Tonny: ‘Kijk
maar naar het bestuur.’ Richard: ‘Helemaal import. Maar
omdat wij de mentaliteit hier kennen, slaat dat bij hen ook
aan.’
Trots zijn ze dat ze ook al een landelijk toernooi hebben
georganiseerd. Een tweede volgt. Richard: ‘De voorbereidingen waren immens, want we wisten absoluut niet waar
we aan begonnen. Er waren 22 eigen spelers en 22 gasten. Voor een eerste toernooi was het bijzonder geslaagd.
De wethouder van sport kwam zelfs ook nog even langs.’
De Achterhoekers worden evenwel zelden op andere toernooien gezien. Richard: ‘Frank Stork en ik gaan wel naar
Rotterdam. We vonden het best wel gezellig in Rotterdam
verleden jaar, hoewel de speelmethode ons niet zo aanspreekt. En we willen ook onze neus laten zien. De avond
ervoor kunnen we gelukkig hier nog even oefenen met
klassiek mahjong. Anders zit je zo met de mond vol tanden. Je moet zes verdubbelingen hebben, is het niet?’
De spelers druppelen onderhand het restaurant binnen.
Richard verdwijnt om aan het
grote demonstratiebord les te
gaan geven aan nieuwelingen.
Ook Tonny en Willem gaan
zich warm lopen. Het restaurant is onlangs verbouwd en
op de begane grond is er nu
een gezellige ruimte voor de mahjongers. Zelfgemaakte
mahjongtafels en knabbelnootjes staan klaar. Zodra de
stenen kletteren zijn daar ook oma Man met haar dunne
grijze haardos en de kleine Ti n - Wing op haar schoot. Ze
kijken toe en genieten van het gekwetter van de mussen.
Kan-Ki Man, die ik steeds in hoog tempo tussen zijn gasten en tafeltjes door zag laveren, heeft nu even tijd voor
mij. Hij spreekt verbazingwekkend goed Nederlands, bijna
een beetje bekakt, en erg snel. Hij was tien jaar oud toen
zijn familie uit Hongkong emigreerde en in Varsseveld een
restaurant begon. Mahjong leerde hij van zijn broer, toen
hij 14 jaar was.

In volle concentratie.

natuurlijk mahjong. Zo’n opzet als hier heeft nog geen
enkel Chinees restaurant in heel Nederland gedaan.’
‘Ik ben niet zo’n goeie mahjongspeler’, zegt Kan-Ki. ‘Ik
heb er de tijd niet voor. Het blijft een spel dat je vaak moet
gaan doen. Ik speel maar drie, vier keer per jaar met
vrienden.’ Toch heeft hij de mahjonglessen voor zijn rekening genomen. ‘Dat is uiteindelijk wel gelukt, maar in het
begin heb ik me wel vaak afgevraagd: hoe leg ik het de
mensen uit? Het is een behoorlijk complex spel maar die
complexiteit maakt het spel juist leuk. Wij hebben ook
leden van boven de 80. Het verbaast me hoe goed die
meedoen. Dat komt natuurlijk
omdat ze alle tijd hebben. Ze
zijn iedere woensdag aanwezig. OBK, zeg ik altijd, oefening baart kunst. Je moet
blijven oefenen.’

’ Het eerste to e rnooi was bijzonder
geslaagd. De wethouder van sport kwam
zelfs ook nog even langs’

Kan-Ki: ‘Wij zijn een Chinees restaurant. De eerste prioriteit is om Chinese gerechten te introduceren. We werken
met heel veel nieuwe en aparte gerechten. Dat is wel
goed aangeslagen hier. Maar daarnaast wil ik iets van de
Chinese cultuur overdragen, duidelijk maken dat je bij de
Chinees niet alleen maar eten kunt halen, maar dat er
meer is. Daarom organiseer ik allerlei avonden: met oude
oosterse gokspelen – dan kun je met nepgeld gokken –
met karaoke, sumiworstelen en een Himalaya-avond. En
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Uitwisseling – met bijvoorbeeld de Gouden Draak in
Nijmegen – staat hoog in het
vaandel. ‘Af en toe moet je ook spelen met mensen die
nog beter zijn dan jij, want daar leer je heel veel van.
Daarom zijn uitwedstrijden en toernooien zo belangrijk
voor je spelontwikkeling. Je moet jezelf willen verbeteren,
vragen willen stellen, willen leren van een ander; daar
word je beter van. Je kunt dertig jaar spelen en altijd op
hetzelfde niveau blijven, terwijl iemand die drie jaar speelt
op een hoger niveau is dan jij. Maar het is wat je zelf wilt,
wat je doel is. Je kunt natuurlijk ook altijd je eigen spelletje
blijven spelen, dan verandert er niets maar dan verbetert
er ook niets.’
‘Onze club bestaat nu tweeënhalf jaar. Als de club drie,
vier jaar loopt heb ik alles overgedragen, kunnen ze niets
meer leren van mij. Dan zijn ze gelijk aan mijn niveau.
Dan zoek ik een andere uitdaging.’

Mahjongclub Fu-Hing

Informatie: Richard van Gessel, tel. Frans Halsstraat 38, 7131 VX Lichtenvoorde,
tel.0544-372833, e-mail r.vangessel@zonnet.nl
Speelavonden: Elke woensdag, 19.30-22.30 uur in restaurant Fu-Hing, Kerkplein 11,
7051 CZ Varsseveld, tel. 0315 – 242240. Eerste vrijdag van de maand vrije speelavond.
Spelregels: Hongkongmahjong. Open toernooi: zaterdag 23 april 2005
Website: http://www.mahjongclubfuhing.nl
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Tweehonderd Japanners strijden om
ticket voor Nijmegen 2005
MARTIN REP
OSAKA – Ongelooflijk maar waar. In een van de schitterendste zalen van Japan zitten meer dan tweehonderd
Japanners mahjong te spelen met maar één doel: uitgezonden worden naar het Open Europees Kampioenschap,
volgend jaar in Nederland. Het gebeurde op 31 oktober in
de Nakanoshima Gemeenschapszaal in Osaka. Daar
waren 210 Japanners en zes Chinezen en Amerikanen bijeengekomen om zich te kwalificeren voor Nijmegen 2005.
En, de eerlijkheid gebiedt het te zeggen: ook om uit te
maken wie zich Kampioen van Japan 2004 mag noemen.
De Japanse mahjongbond heeft beloofd tien spelers naar
Nijmegen af te vaardigen, onder wie wereldkampioene
Mai Hatsune. Voor vier andere plaatsen werd gestreden in
Osaka. Na vier spannende ronden plaatsten zich Masato
Chiba, mevrouw Atsu Sato, Yasuo Komai en Fumiaki
Nishimura. De selectie van de andere spelers vindt later
plaats.
Het Japanse kampioenschap was een erg officiële
gebeurtenis, waarbij verschillende autoriteiten, onder wie
de burgemeester van Osaka, aanwezig waren, en het
Japanse volkslied werd gespeeld. Dat laatste zal in
Nijmegen niet gebeuren, maar in één opzicht zullen de
Japanners zich hier meteen thuis voelen. De
Nakanoshima Gemeenschapszaal is al net zo’n representatief gebouw als de Vereeniging in Nijmegen, waar het
EK plaatsvindt. Het dateert uit dezelfde tijd (1918) en werd
kortgeleden gerestaureerd.

De gelukkige Japanse laureaten. Vier van hen worden naar
Foto © JMOC
Nijmegen uitgezonden.

Duitsland speelt en loot

Italiaanse bonden werken samen

EDEWECHT – In Duitsland valt 26
februari de beslissing wie afgevaardigd
zullen worden naar het EK. Die dag vindt
een kwalificatietoernooi plaats in
Edewecht, de zetel van de Duitse MahUwe Martens
Jongg Liga (DMJL), in de buurt van
Bremen. Duitsland mag tien spelers naar
Nijmegen sturen. Het kwalificatiesysteem lijkt geïnspireerd
op dat in Nederland. De hoogste vijf in de einduitslag kwalificeren zich, de resterende vijf plaatsen worden verloot.
DMJL-voorzitter Uwe Martens zelf speelt trouwens niet
mee: hij wordt scheidsrechter tijdens het Europameisterschaft.

MILAAN – In Italië is de strijd om de kwalificatie voor het
EK losgebarsten. Er zijn tien plaatsen beschikbaar voor de
Italianen, de belangstelling is vele malen groter. Voor het
eerste toernooi, 19 september in Milaan, meldden zich
liefst 36 deelnemers. Winnaar werd Michele Bollino, dus
we hebben grote kans hem volgend jaar in Nijmegen te
zien. In totaal hebben de Italianen drie toernooien uitgeschreven. Dat gaat moeilijker dan in Nederland, want het
land telt twee mahjongbonden. Begin dit jaar scheidde
zich de Associazione Italiana Mah Jong (AIMJ) af van de
Federazione Italiana Mah-Jong (FIMJ). Voor de kwalificatie werken de bonden samen. De AIMJ organiseert één
toernooi, de FIMJ twee.
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TOERNOOI-IMPRESSIES
Rotterdam NK Mahjong

Leusden Kinryu Majan Taikai

MARTIN REP

ADRIE VAN GEFFEN

De gezichten van
een aantal deelnemers staan zuur
als ze het
Humanitas
Bergwegcomplex
in Rotterdam binnenstappen om
Nederlands
Kampioen
Mahjong te worden, Elf eurozoveel voor parkeren, dat zet wel
een domper op de
goede voorneMarianne Croeze en trotse echtgenoot
mens. Désirée kijkt Jaap.
Foto Martin Rep
ontsteld. ‘Vijf minuten verderop en het was gratis
Uitslag
Marianne Cro eze (25734)
geweest’, zegt ze. ‘Had me maar
Ria van Dam (19354)
even gebeld.’ Gewoon een biertje
Ton Rijnders (9084)
minder en wat minder royaal opscheppen bij de lunch en
het bedrag is gauw terugverdiend, zeker als je met z’n
tweeën bent. En het Humanitas-complex blijft leuk, zeker
weten waar ik me laat inschrijven
zaterd ag 2 oktober 2004
als ik 65 ben. Waar anders kun je
80 deelnemers
Ned. Toernooi Spelrege l s wonen met elk jaar het nationaal
mahjongkampioenschap in huis?
Een week eerder won organisator Sjef Strik zijn eigen riichitoernooi. Nu scoort Marianne Croeze, bekend van de
organisatie van het Rotterdamse toernooi, al in de eerste
ronde Dertien Wezen. Ga buiten spelen, roept Marianne
meestal quasi-boos naar een ander als die zo’n combinatie legt. Maar zelf gaat ze lustig door. En als ze een paar
rondes later ook nog iets als een Hof van Peking scoort,
kunnen de overige 79 spelers hun ambities voor een jaar
weer bijstellen.
En wat liep het allemaal weer lekker, zeker met die mooie
prijzentafel die Ingrid bij mekaar had gescharreld. Elke
rondewinnaar werd er verwend. En nu eens een bos bloemen voor iedereen in de toptien – kijk, zo maak je vrienden.
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Het is weer mooi
weer en de opening van het mahjongseizoen.
Vooralsnog is het
iedere keer mooi
weer als er in de
Krakhorst, een
omgebouwde
schuur voorzien
van zo’n peperduur
rieten dak, een
toernooi wordt
gespeeld. De
Krakhorst is
bestemd voor de
Japanse versie van Sjef Strik en trotse moeder Riek Strik.
Foto Martin Rep
mahjong, waar de
Dora’s, Ura Dora’s
U i t s l ag
en Kong Ura Dora’s niet van lucht
Sjef Strik (187)
A n d e rs Lab i ch (120)
zijn. Hoewel ze af en toe nog worG reet Kamper (94)
den vergeten mee te nemen in de
puntentelling. En ook de klachten
over de overmaat aan punten die wordt toegekend aan de
tafelwinnaar zijn weer volop te
Zaterd ag 25
horen. Scheidsrechter Frans
september 2004
40 deelnemers
Roquas moet het allemaal weer
Riichi
aanhoren. Net als het bouwen van
de muur is dit een ritueel dat is ingeslopen in het toernooi.
Sjef Strik zou eigenlijk scheidsrechter zijn, maar vindt toch
een gaatje om mee te spelen. Die kans neemt hij waar. In
een versnelling die voor Nederlandse spelers ongekend is,
bouwt hij vanaf het begin aan een puntental dat ongekend
is. Drie doorgewinterde Deense spelers, die met ongesorteerde stenen spelen – want uit sorteren kan de tegenstander van alles afleiden – doen hun opperste best maar
hebben het nakijken.
Zelf kabbel ik een beetje voort. Ik maak niks, maar verlies
ook niks. Tot aan de laatste ronde. Sjef pakt min of meer
en passant een twaalf punten van me. Even later gaat
Greet Kamper aan de haal met iets dergelijks. Het allerlaatste potje levert een 13 wezen op voor Greet: 48 punten! Door de winst van 71 punten in die laatste ronde komt
Greet op een derde plaats tussen de Denen Anders
Labich en Ole Jørgensen.
De laatste ronde kostte me 76 punten en het bezorgt me
mijn allereerste laatste plaats op het toernooi. Aan troostprijzen doen ze niet in Leusden. Het mahjongseizoen is
begonnen. Het regent inmiddels. De auto staat geparkeerd voor het crematorium.
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Oefenmiddag zate rdag 18 december
BESTUUR

Nijmegen Gouden Draak Toernooi
MARJAN DEMMER
De spanning die er altijd is
vlak voor een groot toernooi begint de ochtend van
de 13e november al vroeg.
We missen in Utrecht de
aansluiting naar Nijmegen.
Gelukkig valt de vertraging
mee, klokslag kwart voor
elf stappen we het
Kolpinghuis binnen, waar
voor de zesde keer het
Gouden Draak Toernooi
wordt gehouden. Deze
keer wordt er met een
Trotse Lois Morales met prijs en
bloemen.
Foto Adrie van Geffen
nieuw spelschema
gespeeld. In plaats van zes
rondes van 50 minuten worden er vier rondes van 75
minuten gespeeld. Na de ronde van de Oostenwind wordt
de tafelindeling steeds bepaald door de actuele stand in
het algemeen klassement. Het is prettig om rondes van 75
minuten te spelen, dat vinden medespelers aan wie ik na
het toernooi vraag wat zij van deze spelwijze vinden ook,
je komt beter in je spel, er is meer rust. Doordat de punten
bij elkaar worden opgeteld, krijgt
zaterd ag 13 november
iedereen een kans om goed te
2004
scoren, de laatste tafels net zo
88 deelnemers
Hongkongmahjong
goed als tafel 1. Bovendien kunnen spelers aan de eerste tafel
net zo goed een duikeling in het klassement maken. Dat
overkomt Riek Strik. Zij zit in de laatste ronde aan tafel 1.
Drie mensen profiteren en eindigen bij de eerste vier. Dit
ten koste van Riek, die zakt naar een 26ste plaats. Na het
toernooi er is tevredenheid alom, iets waar organisatoren
Martin Rep en Sjef Strik, die dit nieuwe schema hebben
bedacht, trots op kunnen zijn. Of het aan het nieuwe schema ligt, weet ik niet, maar Lois Morales wordt met de
gigantische score van 952 punten
glansrijk winnares. Na een goede
U i t s l ag
1. Lois Morales (952)
eerste ronde belandt ze aan tafel
2. H a rry Kal (816)
3. Linda Thomassetti (452) 1 en daar is ze de rest van het
toernooi niet meer weg te krijgen.
Er vallen hoge scores. Harry Kal, die tweede wordt, scoort
in de ronde van de Zuidenwind maar liefst 896 punten. Dit
zijn scores die naar mijn beste weten nog niet eerder op
een Gouden Draak Toernooi zijn gemaakt. Het gat met
nummer 3 is groot, maar vol trots mag Linda Thomassetti
de trofee voor de derde prijs in ontvangst nemen. Voor
winnares Lois is er naast de wisselprijs, de herinneringsprijs en de bloemen, de speciale door Chang Dragon uit
Taiwan beschikbaar gestelde extra prijs, een beeld dat het
Lang Leven voorstelt. Dank aan Martin en Sjef voor
alweer een fantastisch toernooi.
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Zaterdag 18 december krijgen alle leden van de bond de
gelegenheid te oefenen met de Internationale Spelregels
die gebruikt worden op het OEMC in 2005. De organisatie
van het OEMC is aanwezig om waar nodig uitleg te geven
over de spelregels. De organisatie verzoekt deelnemers
een eigen spel mee te brengen. Voor deze middag zullen
geen uitnodigingen of bevestigingen voor deelname verstuurd worden. Bewaar daarom dit Mahjong Magazine
voor informatie over deze oefenmiddag.
Wanneer
Zaterdag 18 december van 14.00 uur tot 18.00 uur
Waar
Café ‘De 2 Klaveren’, De Clerqstraat 136, Amsterdam
(Halte Wiegbrug, tramlijn 12/13/14 of betaald parkeren)
Inschrijfgeld
Geen, iedere deelnemer is wel verplicht minimaal drie
consumpties te kopen.
Inschrijven
Per mail of telefonisch vóór 6 december 2004
Contactpersoon
Désirée Heemskerk, D.Heemskerk@xs4all.nl
(06)49810332
Wilt u na afloop van het mahjongen nog een hapje eten,
dan kunt u dat doen in café De 2 Klaveren.

Sponsors gezocht
Het blijkt nog steeds lastig te zijn om sponsors te vinden
voor het komend EK in Nijmegen. Als verantwoordelijke
voor het werven van sponsors blijf ik ervan overtuigd dat
het te realiseren moet zijn, maar helaas gaat het in economisch Nederland niet al te goed. Hierbij wil ik de leden van
de Nederlandse Mahjong Bond die belangrijke zakelijke
connecties hebben, oproepen om met mij in contact te
komen. Wat zoeken we? Bedrijven en instellingen die niet
zozeer in natura maar vooral in harde euro’s het EK willen
sponsoren. Hiervoor hebben we verschillende sponsormenu’s opgesteld. Ken je bedrijven die openstaan voor sponsorschap en misschien een relatie hebben tot een oosters
product in de breedste zin van het woord (voedingsmiddelen, restaurants, vervoer, etc..)? Schroom niet om het aan
mij te melden.
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Marianne Croeze, penningmeester
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AANKONDIGINGEN
Toernooi van de
Amsterdamse
Mah-Jongg vereniging
“De Kongrovers”
De Amsterdamse ‘Kongrovers’ s t a rten het Mah-Jonggjaar 2005 met hun
toernooi.
Het jaar van het Europees
Kampioenschap begint in de hoofdstad met het alom geprezen
Kongrovers toernooi. Dit toernooi
moet je meemaken.
Wanneer?
Zondag 16 januari
2005, start is om
10.40 uur, de
prijsuitreiking om
18.15 uur
Waar?
Flevohuis,
Kramatplantsoen,
101, 1095 LB Amsterdam
Spelregels
Nederlandse Toernooiregels 2002; er
worden acht rondes gespeeld.
Inschrijving
Maak  14.- ( 11.50 voor leden van
de Nederlandse Mahjong Bond) over
op giro 13 86 298 ten name van Gert
van der Vegt, Polkahof 34, 1507 VA
Zaandam. o.v.v. ‘Toernooi’, en je
adres. De uiterste inschrijfdatum is
18 december 2004. Ruim een week
voor aanvang ontvang je de bevestiging. Spelregels zijn in de zaal aanwezig.
Na afloop kan er in het restaurant
gegeten worden. De kosten zijn
 5,00. Wil je mee-eten, geef je dan
op door  5,00 extra over te maken.
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Wie wordt Nederlands
kampioen Riichi in 2005?

In maart roert de
Witte Draak zijn staart!

Wie volgt in 2005 de huidige kampioen Ton Rijnders op? Zullen de drie
Denen die op het Kinryu Majan
Taikan aanwezig waren, ook weer
meedoen? Kan Sjef Strik na het winnen van laatstgenoemd toernooi zijn
prestatie vergroten door Nederlands
kampioen te worden?

Op zaterdag 19 maart 2005, de laatste zaterdag van de winter, voltrekt
zich in mediastad Hilversum het
Witte Draak Toernooi. Gestreden
wordt om een begerenswaardige trofee, die de overwinnaar een jaar lang
mag koesteren.

Op de laatste zaterdag van februari
2005 zullen wij het weten, want dan
vindt alweer voor de zesde keer het
NK Riichi plaats.
Wi e ?
Het Riichi Mahjong staat open voor
alle mahjongspelers vanaf 15 jaar.
Waar?
Boerderij Groot Krakhorst in Leusden
Wanneer?
Zaterdag 26 februari 2005, 11-18 uur
(zaal open 10 uur)
Kosten?
Maak  10,- ( 12,50 voor niet-leden)
over op postgirorekening 9655009
van J.J.L.A. Strik te Wijchen, onder
vermelding van‘NK Riichi 2005’.
Vermeld s.v.p. duidelijk je naam,
adres en eventueel e-mailadres.
Riichi?
Het Nederlands Kampioenschap
Riichi Mahjong
is het kleinste,
maar ook het
spannendste
en gezelligste
mahjongtoernooi van Nederland. Steeds meer
mahjongspelers ontdekken riichi als
de grootste uitdaging op mahjonggebied. De regels zijn niet moeilijk,
maar vereisen wel dat je goed
nadenkt voor je een steen weglegt of
opeist. Strategisch inzicht is belangrijk, maar ook de minder geroutineerde speler die het geluk aan zijn of
haar zijde heeft, maakt een grote
kans om te winnen.
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Het is een open, landelijk toernooi
waarvoor iedereen zich mag inschrijven die het traditionele mahjong
machtig is. Er worden acht rondes
gespeeld en de speler met de hoogste totaalscore is de winnaar en
wordt opgenomen in de eregalerij
van dit prestigieuze toernooi.
Het evenement wordt geprezen om
zijn gezellige sfeer, zijn prettige locatie, zijn geoliede organisatie, zijn
inwendige verzorging en zijn spannende strijd.
Ook meedoen?
Maak dan  16,- (leden van de
Nederlandse Mahjong Bond  15,-)
over op postbankrekening 85 05 616
ten name van Jelte Rep, Hilversum,
onder vermelding van ‘toernooi’, je
volledige adres en je telefoonnummer. De inschrijving sluit op 20
februari 2005.
De volgorde van binnenkomst is
bepalend voor deelname, NMB-leden
hebben voorrang. Het maximum aantal deelnemers is 72. Een verantwoorde, uitgebalanceerde lunch is bij
de prijs inbegrepen. In de week voor
het toernooi ontvang je per post alle
noodzakelijke informatie.
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De nationale ranglijst
ADRIE VAN GEFFEN
De afgelopen maanden is er het nodige gebeurd wat de
nationale ranglijst aangaat. Op het oog lijkt er weinig veranderd, maar op de achtergrond zijn de nodige druppels
zweet en tranen geplengd. Jan Thomassetti heeft het op
zich genomen de ranglijst volledig digitaal te verwerken en
heeft daarbij het verleden, voorzover de toernooi-uitslagen
volledig te achterhalen waren, verwerkt. De ranglijst wordt
in zijn geheel gepubliceerd op internet, en wel op
www.mahjongnews.com van Martin Rep. Bij deze overdracht is tevens bepaald dat, wil je op de lijst voorkomen,
je minimaal 5 keer in de afgelopen twee jaar mee moet
hebben gedaan aan een open toernooi.
In het vorige Mahjong Magazine werd gewag gemaakt van
de binnenkomst van Lois Morales op plaats 10 in de ranglijst. Door de genoemde maatregel is ze, ondanks haar
winst in het Gouden Draak toernooi van Nijmegen, niet
meer terug te vinden in de lijst doordat ze op dit moment
in slechts vier toernooien heeft geparticipeerd. Niettemin
ligt ze dus op de loer en kan door een volgende deelname
komend jaar voor een klapper zorgen.
Twee andere dames, door toernooiwinsten en goede uitslagen, zijn volop in opmars: Greet Kamper en Marianne
Croeze. Daarnaast kan Albert de Bakker veel goedmaken
ten opzichte van twee jaar geleden.

Ton Rijnders

Robert Rijnders glijdt door zijn afwezigheid langzaam weg,
waardoor iedereen na verloop van tijd een plaatsje
opschuift. Ton Rijnders zal dit niet overkomen. Hij scoort
volstrekt constant hoog en staat voorlopig onbereikbaar
bovenaan. Hoewel berekenend, zal hij zijn nek uit blijven
steken bij toernooien. Want bedenk wel, je haalt wel je
bonuspunten op door aanwezigheid, maar een zeperd kan
iedereen overkomen. Adrie doet dit al jaren, heeft aan alle
toernooien van de afgelopen jaren meegedaan, maar een
eerste plaats lijkt verder uit zicht dan ooit.

Mahjongtento o n stelling in Hengelo
Van 5 tot en met 31 januari 2005 wordt in de Centrale
Bibliotheek in de binnenstad van Hengelo een tentoonstelling over mahjong gehouden. Op de tentoonstelling tonen
organisatoren Ada en Jan Ketzer hun mahjongverzameling bestaande uit spellen, boeken, attributen en prijzen.
Zo zal er een aantal spellen in klassieke Chinese kistjes
uit de jaren 1920 te zien zijn, een kartonnen spel uit de
begintijd van de firma Perry, een zelfgemaakt spel met
stenen ter grootte van een luciferdoosje, maar ook
moderne spellen. Bij het samenstellen van de tentoonstelling hebben Ada en Jan gebruik kunnen maken van een
aantal bijzondere spellen van mahjongvrienden uit de
buurt.
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Foto Adrie van Geff e n

De ranglijst. Achtereenvolgens is vermeld: stand na KMT
(riichi), na Rotterdam; huidige stand; naam; aantal toernooien; gemiddelde; totaal.
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Ton Rijnders
17
Adrie van Geffen
18
Robert Rijnders
15
Désirée Heemskerk 17
Greet Kamper
16
Ingrid Broeder
16
Marianne Croeze
17
Arthur Schouten
7
Albert de Bakker
14
Chris Scheffler
17
Mikki Bes
8
Gerard Strik sr.
15
José Kniest
17
Jacobine v.d. Horn 10
Anton Kösters
9
Sjef Strik
7
Lenie Janssen
11
Wim Rijnders
9
Linda T h o m a s s e t t i 11
Dicky Rep
11
Jaap Croeze
17
Ma Prem Sohana 13
Janco Onnink
16
Jan Thomassetti
11
Gerda van Oorschot 14
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(ADVERTENTIES)

Bookshop DAJAmahjong
Brederostraat 19 7552 KA Hengelo

Professional Support to Provide Relationship Profitability
Advanced Conference Management is hét organisatiebureau voor al uw nationale en internationale bijeenkomsten. Onze missie: “professionele ondersteuning voor
succesvol relatiebeheer”. Met genoegen bieden wij onze
jarenlange ervaring aan op het gebied van logistieke
organisatie voor zakelijke congressen en informele evenementen in binnen- en buitenland.
Wij verzorgen uw meeting van concept tot de daadwerkelijke uitvoering met onze grondige kennis en efficiënte
planning. Uiteraard op basis van uw ideeën en volledig
afgestemd op uw wensen.
Advanced Conference Management
Frambozenweg 163-165
2321 KA Leiden
Tel.: (+31) (0)71 572 84 25
Website: www.congresevents.nl

voor diverse mahjongspellen,
mahjongboeken, mahjongattributen, mahjonglatten (breed),
mahjongspelregelboekjes, etc.

Leden Nederlandse Mahjong Bond
10% korting
Vraag folder en kijk op website:
www.dajamahjong.nl
e-mail:
bookshop@dajamahjong.nl

