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Komkommertijd?
Traditiegetrouw waren de zomermaanden, óók voor de mahjongers, rustige
maanden. Geen toernooien, weinig
nieuws; ook in de Dikke Van Dale
tegenwoordig aangeduid als ‘komkommertijd’. Historisch gezien omdat in
de zomermaanden de komkommers
geoogst worden, maar aldus gebruikt
om aan te geven dat het een nieuwsluwe periode betreft. Nou denken ze
daar in andere delen van de wereld
waarschijnlijk heel anders over, maar dit
is een Mahjong Magazine, dus daarover
hebben we het maar niet.
Afijn, ook met de mahjongrust is het
gedaan – we hebben nu Hongarije en
Italië achter de rug, ook in Denemarken
kon je je uitleven en natuurlijk wordt
er volop geoefend voor het volgende

EK-kwalificatietoernooi in IJsselstein.
Gelukkig verkoopt Jan Ketzer mooie
reismahjongspellen (3x woordwaarde)
zodat er niet al te veel gewicht hoeft te
worden meegezeuld naar de vakantiebestemming. En het redactieteam
van het Mahjong Magazine is natuurlijk
– ook tijdens de zomermaanden – bezig
met het opstellen van kopij en daarover
moet je niet te licht denken.
Ook deze keer hebben jullie – de lezers
– weer de nodige leuke bijdragen geleverd voor het verhaal over ‘bijgeloof’.
‘Jelte goes America’, en de domeinnaam van de Bond is gejat: al met al
toch ruim voldoende voor wederom een
goed gevuld Magazine – veel
leesplezier!
Robert Rijnders
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Onderzoek naar clublidmaatschap
Bestuur
Een voetballer die speelt voor Knollendam 3, is in de eerste plaats lid van VV Knollendam (gemeente Wormerland,
Noord-Holland) en daarna pas van de KNVB. Hij draagt het
(groengele) shirt van Knollendam, speelt op de (groene)
velden van Knollendam en drinkt zijn (goudgele) biertje bij
Knollendam. Met de KNVB heeft hij – of zij – niet zoveel te
maken. Denkt hij (of zij), want in werkelijkheid zorgt de KNVB
voor veel zaken: de opzet van de competitie, internationale
wedstrijden, spelregels, boetes, scheidsrechters, et cetera.
De speler kan daarvan profiteren, aangezien Knollendam
voor de afdracht van een deel van zijn contributie aan de
voetbalbond zorgt.
Zolang een mahjongspeler alleen in zijn huiskamer speelt,
heeft hij de Nederlandse Mahjong Bond niet nodig. Maar hij
kan zich bij een club aanmelden en toch geen lid zijn van de
mahjongbond. En als hij wil meedoen aan officiële mahjongtoernooien, wordt hij met open armen verwelkomd, ook al is
zij (of hij) geen lid van de bond. Hij geniet dan volop van al
het werk dat de mahjongbond heeft gedaan. Betaald uit de
portemonnee van anderen:
•
De bond onderhoudt de internationale contacten.
•
De bond geeft een periodiek uit.
•
De bond zorgt voor de toernooikalender.
•
De bond zorgt voor het onderhoud van de spelregels
voor de vier spelvormen.
•
De bond zorgt voor gedragsregels gedurende de
toernooien.
•
De bond zorgt voor scheidsrechters tijdens de toernooien.
•
De bond zorgt voor spelmateriaal.

•
•
•
•

De bond onderhoudt een website.
De bond houdt de ranglijst bij.
De bond houdt de ledenadministratie bij.
De bond organiseert een gratis toernooi voor zijn leden.

Bij de oprichting van de mahjongbond is gekozen voor een individueel lidmaatschap. Individuele spelers zijn lid, clubs niet.
En toernooien moeten open blijven staan voor iedere speler, lid of niet, omdat we nu eenmaal het mahjongen zoveel
mogelijk willen promoten. En elke club, of die nu leden van
de bond heeft of niet, kan een beroep doen op de ondersteunende functie van de bond: cursussen, spelmateriaal, etc. etc.
Inmiddels is in het bestuur de vraag gesteld of dat destijds
wel de juiste keuze is geweest. Voorzitter Martin Rep heeft
een concept voor een beleidsnota gemaakt, met als een van
de doelstellingen: in tien jaar naar duizend leden.
Misschien kan die doelstelling worden bereikt door de promotie van het mahjongen met verdubbelde ijver ter hand te
nemen. Dat gaat het komende jaar zeker gebeuren. Aan de
andere kant ligt er een grote kans het aantal leden aanzienlijk uit te breiden door clublidmaatschappen te koppelen aan
het lidmaatschap van de mahjongbond. Het bestuur heeft
bij het bespreken van de beleidsnota de afspraak gemaakt
een tweesporenbeleid in te zetten. In de eerste plaats: extra
promotie om nieuwe leden te winnen, en daarnaast een
onderzoek bij de clubs om erachter te komen hoe zij staan
tegenover het clublidmaatschap.
Het bestuur gaat de komende maanden met de clubs om de
tafel zitten om de voor- en nadelen te bespreken.

Het mahjong.nl-debacle
Zeger de Jong
Op de Algemene Ledenvergadering
van april/mei 2005 kwamen we tot de
conclusie dat de kosten voor de website
veel te hoog waren. Dus werd er besloten een nieuwe provider te zoeken.
Een eerste poging om de verhuizing tot
stand te brengen ketste af op de strenge regeltjes van de toenmalige provider:
‘Er was immers niet op tijd opgezegd’
(NB: twee maanden voorgaand aan het
eind van de contractsduur). Dat neemt
niet weg dat deze provider tamelijk laks
was in het verwerken van de post. Pas
eind september 2005 kwam de melding
dat er ‘tijdig’ was opgezegd, maar inmiddels was er een vernieuwd contract tot
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9 juli 2006. Dus zat ik vanaf 9 juli braaf
te wachten op het vrijkomen van de
naam (ik breng veel tijd door achter de
computer, dus dat moest wel lukken).
Er gebeurde niets en de provider liet de
hosting, zonder dat we ervoor betaald
hadden, gewoon doorgaan. Pas op 25
juli kwam de naam vrij, en ja, toen zat ik
natuurlijk net even niet achter de computer, en het drama voltrok zich. Een
vermaledijde en in Oostenrijk bekende
domeinnaamkaper was me net voor met
het claimen van de domeinnaam. Naar
al gauw bleek met de bedoeling aan
deze actie geld te kunnen verdienen.
Dus niet meer inloggen op de pagina
mahjongbond.nl nu, want dan zal hij niet



veel bezoekers meer hebben. Terstond
moest ik de zaak toen aan het rollen
brengen om verdere schade te voorkomen. Een nieuwe domeinnaam is actief
gemaakt en voorzien van een véél
goedkoper hostingpakket met meer mogelijkheden. Alle webmasters die te achterhalen waren zijn dezelfde dag nog
op de hoogte gesteld van de nieuwe
domeinnaam en het bestuur heeft de leden in kennis gesteld. Deze misser was
voor mij natuurlijk flink balen, maar ik
hoop dat een ieder zich toch snel op de
nieuwe site thuis zal voelen. We moeten
het nu dus doen met de extensie .org
(= non-profitorganisatie):
www.mahjongbond.org.
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Mahjongmissionarissen
Jan en Ada Ketzer

Wie kent hem niet? Jan Ketzer (69) is wellicht meer bekend vanwege zijn Daja
Mahjong dan vanwege zijn kwaliteiten als mahjongspeler. Op alle toernooien heeft hij
wel een tafeltje met – veelal ‘unieke’ – items die met mahjong van doen hebben; bijna
iedereen heeft er wel eens wat gekocht. Hoe is het zover gekomen? Een gesprek met
Jan en ‘zijn’ Ada.
Robert Rijnders
Een rustige straat in Hengelo, zaterdagmiddag. Het eerste dat opvalt aan
de woning van Jan en Ada, zijn de
‘ornamenten’ aan de gevel, de garage,
in de boom: het lijken wel amuletten en
andere ‘bezweringsattributen’. Maar ja,
Ada knutselt dan ook graag, gebruikt
daar praktisch alles voor en het ziet er
leuk uit.

Ada knutselt écht graag

Binnen is het een gezellige boel; kasten
met boeken en veel mahjongspullen,
een grote werk-/eettafel en een gezellig
zitje. Buiten is de tuin aan een opknapbeurt toe, zo zeggen ze zelf, maar
aangezien ze zoveel onderweg zijn – en
van april tot juni ieder jaar sowieso twee
maanden lang van huis zijn – schiet het
tuinieren er bij in. Wat niet wegneemt
dat we er aangenaam hebben zitten
kletsen én mahjongen.
Zowel Jan als Ada zijn gezellige praters.
Altijd hebben ze wel een anekdote
voorhanden en als het niet een stukje
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voor het Mahjong Magazine betrof…
Wat wil je ook met twee globetrotters,
die inmiddels 45 jaar getrouwd zijn. En
niet alleen dáárom werden ze onlangs
‘gehuldigd’ in Hongarije. Ook vanwege
hun niet aflatende ambassadeurspraktijken voor het mahjongspel kregen ze
terechte lof. Hun eerste Hongaarse
avontuur kun je nalezen op de website
mahjongnews (http://www.mahjongnews.com/nl/hongarije.htm), maar Jan
en Ada zijn al
sinds pakweg
1975 bezig met
het (promoten
van) mahjong.
Ze woonden toen
nog in Assen en
stuitten bij een
collega thuis
op een vreemd
uitziend spel.
De eerste uitleg
zorgde er meteen
voor dat ze
erdoor werden
gegrepen. Ze
kregen de spelregels ter bestudering
mee naar huis en speelden het sindsdien regelmatig. Het duurde niet lang
of Jan, op ‘dienstreis’ naar Amsterdam,

gekocht hebben. Nog steeds mahjongen Jan en Ada met hun vrienden uit
Assen.
Toen ze in 1978 naar Hengelo verhuisden, werden ze haast vanzelf
missionarissen van het mahjongspel.
Ze organiseerden al snel cursussen
en uiteindelijk mondde dat uit in hun
eerste Rode Draak Toernooi in 1986:
vier tafels en gewonnen door Ada, die
dus de eerste houdster van de wisselsteen werd. Achttien jaar later won Jan
en ze zagen dat als een soort teken (de
cirkel was rond, de steen terug in huize
Ketzer) en stopten ermee, hoewel de
bedoeling was om de twintig toernooien
vol te maken. Je moet erbij geweest zijn
om de unieke sfeer die er tijdens het
toernooi was te kunnen begrijpen, aldus
Jan en Ada.
Vanaf het begin nam iedereen iets te
eten of te drinken mee, voor de anderen; voor Ada was dat een hele planning, maar het kwam wel altijd goed.
Het motto was toch ook ‘hennig oan’
ofwel ‘rustig aan’ – het ging er gemoedelijk aan toe. Er werd met speciaal
mahjonggeld gespeeld en er was een
beautyprijs te verdienen. Deze was
speciaal voor diegene die het mooiste

‘Eigenlijk veel te gek zoveel wierook, terwijl we
alleen maar dingen gedaan hebben die we leuk
vonden en....waar we in geloofden en geloven’
schafte een spel aan bij de bekende
firma Eberhardt in de Damstraat – veel
mensen zullen hun eerste spel én het
befaamde Rode Boekje daar toentertijd



speelde en derhalve niet noodzakelijkerwijs de meeste mahjongduiten wist
te winnen. Mooie spelen kosten nu
eenmaal geld.
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INTERVIEW
toonstellingen in aanraking
brengen met het spel. En
vervolgens kunnen die dan
deelnemen aan een heuse
mahjongcursus. Samen
met Paul Deege (Enschede) organiseren zij deze
cursussen, ook dit jaar
weer. De pers in Twente is
erg bereidwillig. Met enige
regelmaat verschijnen de
Ketzers dan ook in de dagof weekbladen, waardoor er
natuurlijk altijd weer nieuwe
belangstellenden worden
bereikt.

Winkeletalage

Toen Jan met de vut mocht – we schrijven 1993 – mocht hij de spullen van de
audiovisuele afdeling meenemen. Dat
bleek redelijk lucratief en zo ontstond
als vanzelf een winkeltje, gewoon aan
huis. Gaandeweg kwamen daar mahjongspullen bij en was Daja Mahjong
geboren. De naam Daja is overigens
een samenvoeging
van beider voornamen. Tijdens hun
reizen, waarbij altijd
weer het mahjongen
op een of andere
manier terugkwam,
vonden ze telkens
weer nieuwe items
voor de winkel. Door
op iedere camping
bijvoorbeeld een
briefje op te hangen,
ontstonden telkens
weer nieuwe contacten en kon er ook
altijd wel mahjong
gespeeld worden.
Hun promotionele activiteiten blijven niet
tot de camping beperkt. Mede door de
uitgebreide collectie
mahjongmemorabilia
kunnen ze bijvoorbeeld in bibliotheken
de mensen via ten-

We bekijken en fotograferen de mahjongspullen,
waarbij ik stuit op een
bijzonder mooi spel, dat
Ada cadeau heeft gekregen. Het blijkt
om een ‘Outlaws of the March’ of ‘Water
Margin’ spel te gaan. Iedere steen heeft
zijn eigen krijger uit dit klassieke Chinese verhaal. Ik wil het meteen hebben.
‘Niet goedkoop hoor’, vertrouwt Jan mij
toe, maar ik ben al verkocht en het staat
binnenkort bij mij in de vitrine.

Tijd voor een potje mahjong dan maar.
Toen we aankwamen, stond er al een
spel uitnodigend op ons te wachten,
achter in de tuin. Ik merk dat Jan bang
is dat er geen speeltijd meer overblijft
als we maar blijven kletsen. Nou ja, wat
mij betreft, maar na een dik uur is de
koek toch echt op en vertrekken we.
Ada doet mijn vriendin Paula nog
twee van een cola- en een bierblikje
(zelf)gemaakte houdertjes voor waxinelichtjes cadeau en ik krijg van Jan
een echte pakkoro dobbelstenenset.
(Deze worden gebruikt om de muur te
openen – één winddobbelsteen en één
nummerdobbelsteen, met de getallen
1 – 12. Zie http://www.dajamahjong.
nl/main/accessoires.asp.) Terwijl ze ons
uitzwaaien, valt de deur in het slot en
blijken ze geen sleutel op zak te hebben, maar ik hoef niet over de garage te
klimmen…

‘Gaan we nu eindelijk mahjongen?!’

MMahjong Magazine
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Zouden er meer mensen mahjongen?
Er was een tijd dat er geen enkel mahjongtoernooi werd gespeeld in
heel Nederland. Pas in 1992 werd het eerste toernooi gehouden. Het
tweede volgde twee jaar later. Een reconstructie.
Jelte Rep
Elke bond of vereniging die zichzelf
respecteert, zou zijn eigen geschiedenis
moeten bijhouden. Met de mahjonggeschiedenis is dat niet gebeurd en wie
zich in het verleden wil verdiepen, ziet
door al dat stof niet veel. Jaartallen zijn
vergeeld, namen vergeten en herinneringen fragmentarisch. Het eerste
mahjongtoernooi? De mahjongers van
het eerste uur kijken me gepijnigd aan.
Frederike Ouderkerk: ‘Eind jaren ’80,
begin jaren ’90?’ Arthur Schouten: ‘Ik
heb meegedaan vanaf ’92, ik was een
van de eersten.’ Frans Schermer: ‘In
1992, maar wanneer precies weet ik
niet. Ik heb alles in een koffer gepropt
maar waar die gebleven is, zou ik niet
weten.’
Al sinds 1980, toen zij hun eerste spelletje mahjong speelden, zijn Frans en
zijn vriendin Mirjam la Haye op zoek geweest naar aansluiting bij andere spelers. Frans: ‘Gelukkig bleken die er wel
te zijn, niet alleen in Rotterdam maar
ook daarbuiten. Het vinden van een geschikte locatie om samen te spelen was
veel moeilijker. We kwamen uiteindelijk
terecht in de Rotterdamse wijk Schie-

broek. Daar woonden veel ouderen die
enthousiast waren dat wij daar kwamen.
Ze vonden mahjong heel gezellig, maar
waren erg naar binnen gericht, terwijl
wij juist naar buiten wilden treden om
alle mahjongspelers te vinden. In 1983
hebben we ons aangesloten bij een
club, die zich de Eerste Nederlandse
Mahjong Vereniging noemde, vaste
spelregels en een onderlinge competitie
had. Maar het liep daar niet zo lekker,
veel gedoe en veel ruzie. Ik dacht: dat
moet beter en leuker kunnen. Toen het
bestuur opstapte, zijn Mirjam en ik er
samen met Ruud Rooymans in gaan
zitten om er een echte Nederlandse vereniging van te maken. Wij vonden dat
we niet alleen gezellig moesten zitten
spelen maar dat we ook propaganda
voor mahjong moesten maken.’
Sindsdien organiseerde de ENMV in de
stad propagandamiddagen in bibliotheken, buurthuizen en culturele centra.
Frans: ‘Het mooie was dat we in contact
kwamen met veel mensen. Veel bleken
het spel te kennen, alhoewel ze niet
precies dezelfde regels volgden. Het
maakte ons nog nieuwsgieriger naar
hoe het landelijk zat.’

Een historische gebeurtenis: het eerste Nederlandse mahjongtoernooi op 24 oktober 1992
in Rotterdam. Onder de deelnemers: Jan Ketzer, Albert de Bakker en Arthur Schouten.
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Arthur Schouten: ‘Bij ons mocht alles.’

Frederike Ouderkerk was toen al lid van
de ENMV. Ze herinnert zich dat Frans
en Mirjam zich afvroegen: ‘Er zullen
toch wel meer mensen in Nederland
zijn die mahjong spelen dan die paar in
Rotterdam. Misschien zijn er wel meer
verenigingen en clubjes zoals wij? Na
veel discussie is toen besloten advertenties te plaatsen in de landelijke kranten.’ Frans: ‘Als je het wilt weten, moet
je er geld voor over hebben. We hadden
de pretentie een landelijke vereniging
te zijn. In de advertentie stond ons
telefoonnummer en zodoende hebben
we veel enthousiaste mensen aan de
lijn gehad. Dat was leuk. Zo kregen
we contact met Amsterdam (Jacobine van der Horn), Rosmalen (John
Verhoeckx), Hengelo (de Ketzers) en
met Fred Bartels van de Kongrovers
uit Utrecht.’
Arthur Schouten was een van die
Kongrovers: ‘We hebben 24 leden gehad en speelden een of twee keer per
maand. Bij ons mocht alles, er waren
geen beperkingen en geen limieten.
De scores konden daardoor geweldig
oplopen. De resultaten werden door
fanaten helemaal doorgerekend voor
een gigantische hoeveelheid klas-
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HET STENEN TIJDPERK
eerste begonnen en heeft het een paar
keer gedaan.’ Arthur: ‘Wij werden ook
gedwongen het eens te organiseren,
maar onze vereniging liep op haar
eind en we speelden nauwelijks meer.
Fred Bartels, Annelies Riepema en ik
moesten toen alles zelf doen.’ Op 23
april 1994 in Bar Lunet vond het eerste
en enige Utrechtse toernooi plaats. De
Amsterdamse Kongrovers, die sinds
1995 ook landelijke toernooien gingen
organiseren, hielden het aanzienlijk
langer vol.

Frederike Ouderkerk, spittend in de oude
documenten: ‘We moesten alles zelf
bedenken en organiseren.’

sementen; wel twaalf volgens mij. We
hadden ook het Klazenklassement,
waar je beter niet bovenaan kon staan.
Als je bij de laatste acht stenen de
winnende steen wegwierp, moest jij
voor allen betalen. Dan speelde je voor
Sinterklaas en kwam je in het Klazenklassement. Dat was in de studententijd. Daarna ging iedereen aan het werk
en vertrok uit Utrecht. We hielden heel
weinig mensen over. Er zijn er nog zes
in de buurt. Ik ben de enige die nog
actief mahjongt.’
Al gauw werd het idee geboren om een
landelijk toernooi te organiseren. Maar
hoe doe je dat? Frederike: ‘We moesten
van alles bedenken en organiseren.
Vooral de puntentelling was een heel
gedoe. Uiteindelijk zijn we uitgekomen
op de formulieren die nog lang in gebruik zijn geweest. Iedereen moest zelf
kunnen tellen, was de idee. De catering
deden we ook zelf, een Chinese maaltijd na afloop. We hadden een kleine
zaal in het Nivon. De eerste keer was
het niet helemaal vol, 44 deelnemers,
maar de volgende keer wel: 48 man.’
Navraag leert dat het eerste toernooi
werd gehouden op 24 oktober 1992,
maar wie de eerste winnaar was, is
vergeten.
Frederike: ‘Toen we het in Rotterdam
een paar keer hadden georganiseerd,
hebben we tegen de anderen gezegd:
het lijkt ons leuk als jullie ook eens een
toernooi houden. Rosmalen is toen als

MMahjong Magazine

Frans: ‘De tweede keer dat we het in
Rotterdam organiseerden, hebben we
het het Nederlands kampioenschap
genoemd. Daar was iedereen het mee
eens. We hadden tenslotte ons uiter-

Voor Sinterklaas spelen
werd in Utrecht
streng gestraft
ste best gedaan om heel Nederland te
bereiken en uit te nodigen.’ Arthur: ‘En
het stond beter in de krant!’ Frederike:
‘Het was toen ook nog niet duidelijk dat
de andere toernooien ieder jaar zouden worden gehouden. Die verplichting
waren wij wel aangegaan.’

Arthur: ‘Als je een toernooi organiseerde, kon je niet meespelen. Dat vonden
Fred Bartels en ik niet leuk. Dus toen
probeerden we het zo te organiseren
dat wij ook mee konden spelen. Na een
proeftoernooitje bij mij thuis hebben we
meteen een toernooicommissie opgericht. Doel van de commissie was om te
ondersteunen, spelregels op te stellen,
een adressenbestand op te zetten,
spellen te regelen en de financiën te
beheren.’
De spelregels en de puntentelling
werden in de loop der tijd aangepast,
meestal voorafgegaan door heftige
discussies. In Rotterdam werd aanvankelijk met minimaal één verdubbeling
gespeeld en zonder puntenlimiet. Met
één klapper kon je dus het toernooi
winnen. In Utrecht speelden ze zonder
verplichte verdubbelingen. Arthur: ‘Of je
nou met nul of met tien verdubbelingen
uitging, dat maakte niet uit. Een mahjong was een mahjong. Bij ons was het
een behoorlijk tactisch spel, je moest
steeds kiezen tussen een snel mahjong
of een hoge score.’ De toernooicommissie besliste: minimaal één verdubbeling
en maximaal 2000 punten. Een Rotterdamse strafmaatregel tegen de speler
die de winnende steen weglegt (betalen
voor alle verliezers) haalde het niet in
de landelijke toernooiregels.

Volgende keer:
Meer onthullingen uit het
Stenen Tijdperk.

Frans Schermer en Mirjam la Haye: het heilige vuur is
verdwenen.

Op de huidige toernooien kom je Frans Schermer en Mirjam la Haye niet meer
tegen. Waarom niet? ‘We spelen af en toe nog wel eens mahjong en we leren het
anderen ook nog wel aan, maar het heilige vuur is verdwenen. De uitdaging is er
niet meer. De vereniging werd te veel een verplichting. En ook de toernooien werden te veel een stramien. Dan kom je een keer niet en voordat je het weet ben je
helemaal afgehaakt.’ Frans denkt er soms wel eens over om de nieuwe spelregels
te leren, maar Mirjam vindt de nieuwe regels niks en wil bij de vertrouwde regels
blijven. ‘Achteraf gezien was dat pionieren eigenlijk het leukste van dat mahjongen: nieuwe mensen ontmoeten en enthousiasme opwekken.’
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Martin Rep
Natuurlijk, je draait niet gelijk om, en
als je net een rit van dik een uur hebt
gemaakt van Nijmegen naar Almere,
stap je niet meteen weer in de auto als
je je wedstrijdnummer krijgt uitgereikt.
Bovendien zou ik het de organisatoren
moeilijk hebben gemaakt als er opeens
een speler minder was. Maar toch – ik
had het moeten doen. Iets mompelen
over een oude kwaal aan mijn rug die
opspeelde en hard naar de auto teruglopen.
Het nummer dat André Rijnders me
zojuist had overhandigd, mijn wedstrijdnummer voor het Tilehog Toernooi,
was 44.
Het is het ongeluksgetal der ongeluksgetallen.
In 1944 werd mijn woonplaats Nijmegen
gebombardeerd. Op 22 februari:
22/2. 22 x 2 is 44.
Een zeer dierbaar familielid van mij
overleed op 44-jarige leeftijd. Ik verloor
een ander dierbaar familielid toen ik
zelf 44 was.
U zult uw schouders ophalen en beweren dat er altijd wel een getal is dat nare
associaties oproept. Wat heeft het met
mahjong te maken?
U zou dat niet zeggen als u weet hoe
Japanners denken over het getal 4. En
omdat ik wat mahjong betreft helemaal
op Japan ben georiënteerd, voel ik mij
een halve Japanner en bezorgt het
getal 4 mij koude rillingen. Om maar te
zwijgen van de dubbele 4.
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Het rode slip

Pas op! De mahjonggoden kijken m
Hoe kunt u hen gunstig stemm
Laat de geesten he
Kjeld Duits, Nederlands
schrijver/fotograaf die
al jaren in Japan woont,
kan desgevraagd de
Japanse preoccupatie met het cijer 4 wel
uitleggen. ‘Vier wordt
in Japan uitgesproken
als shi. Het woord dood
heeft dezelfde uitspraak,
al wordt het geschreven
met andere karakters. Je
hebt in Japanse ziekenhuizen dan ook geen
kamers met het nummer
vier.’ Kjeld heeft zelfs
gehoord dat sommige
Japanse ziekenhuizen
geen vierde verdieping
hebben, ‘maar dat is mij
nooit opgevallen’.
Een paar tafels naast
mij in die zonovergoten
zaal in Almere speelde
die dag Sandra van de
Berkt. Zij had die ochtend haar vaste ritueel
doorlopen. Altijd douchen op de ochtend van
een mahjongtoernooi,
ook als zij dat al de vorige avond heeft gedaan.
Haar mahjongarmbandjes en -kettinkje
in een vaste volgorde omdoen. Méér
dan één armbandje, ja. Sandra hoopt
dat ze elkaar versterken. Maar die
middag hoorde ik haar de verzuchting
slaken dat het niet heeft geholpen.
Als ik haar naderhand thuis in Hilversum aan de telefoon heb, zegt ze: ‘Ik
denk dat ik er maar van afstap, gezien
mijn resultaat. Ik ben laatste geworden...’
Denk niet dat Sandra in het dagelijks



leven zo bijgelovig is, maar bij het mahjongspel ligt het toch anders. ‘De muur
hoeft van mij niet per se in een vierkant
te staan, en er mag ook wel een gat in
zitten. Maar wel wil ik op clubavonden
wel eens een tafel verzetten als het niet
lukt met het spel. De ene keer helpt het,
de andere keer niet.’
Chinezen zijn niet alleen goklustig,
maar ook bijgelovig. In mahjong, het
spel dat zij hebben uitgevonden, komen
die elementen bij elkaar. Het toppunt
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BIJGELOOF

pje van Nina

mee als u uw favoriete spel speelt.
men? Of bent u niet bijgelovig?
et maar niet horen!
vertelt hij. ‘Dus bijvoorbeeld altijd een passend T-shirt. Ik heb
inmiddels vijftien, zestien van
die shirtjes liggen. Als ik geen
mooi T-shirt kan vinden, zorg ik
voor een drakenhanger of een
gesp. Anders koop ik nieuwe
sokken of desnoods een
onderbroek. Want hoe goed je
ook kunt spelen, je hebt toch
de mahjonggoden nodig.’

van geluk is voor hen het spel van de
Dertien Wezen. Maar als dat onwaarschijnlijke geluk jou eenmaal deelachtig
is geworden, berg je dan, want met zoveel geluk staat je ongetwijfeld ongeluk
te wachten. Op weg naar huis kun je
komen te vallen en een been breken. Of
je vrouw wordt ziek.
Niet vreemd ook dat een veteraan als
Ton Rijnders probeert de mahjonggoden
gunstig te stemmen. ‘Ik zorg dat ik op
een toernooi altijd iets nieuws aan heb’,
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Jacques Hesen, speler bij de
Gouden Draak, is zelf niet zo
bijgelovig, maar wil wel een
ervaring kwijt uit Suriname,
waar hij jaren lang woonde. ‘Ik
speelde daar met een doktersechtpaar uit de Filippijnen. Het
was me al eens opgevallen dat
de vrouw, Nina, op bepaalde
momenten even de speeltafel
verliet, meestal bij verandering
van de heersende wind, waar
we altijd even pauzeerden.
Pas veel later hoorde ik dat zij,
bij gelegenheden dat zij dacht
slecht te spelen of de goede
stenen niet vielen, van ondergoed verwisselde. Wij hadden
dat uiteraard nooit opgemerkt,
maar op onze afscheidsavond
vertelde zij dit mij en beweerde
bij hoog en laag dat het werkte, in ieder
geval voor haar.’
Ondergoed, dat dan vaak rood moet
zijn, wordt vaker genoemd door spelers
die ik naar hun bijgelovigheid vroeg.
Van Jelte Rep is bekend dat hij tijdens
toernooien graag een rood slipje draagt,
dat niemand trouwens ooit heeft gezien.
Zijn vrouw Ria is ervoor verantwoordelijk dat op toernooien altijd de vier muren hermetisch gesloten zijn voordat de
dobbelstenen worden geworpen, ‘omdat



anders de geesten ontsnappen’. Harry
Kal (‘ik ben niet zo bijgelovig’) vindt ‘een
nette gesloten muur’ ook heel belangrijk. Verder moet iedereen zijn stenen in
de juiste volgorde krijgen (‘als dat door
elkaar wordt gegooid, is natuurlijk alle
geluk vervlogen’), en na het uitdelen
opent hij de drie stapeltjes stenen in de
volgorde van uitdelen, met de dertiende
(!) steen als laatste.
Ook Jaap Croeze ‘gelooft niet in bijgeloof’, ‘maar als ik mijn dertiende steen
van de muur trek, bekijk ik altijd of ie
bijzonder is; gek hè, of is het toch een
vorm van bijgeloof?’
Franz Korntner heeft een heel filosofische opvatting over mahjong en
bijgeloof. Hij heeft het volgende dan
ook opgeschreven met het voorbehoud
dat het alleen letterlijk mag worden
gebruikt. ‘Bijgeloof is een begrip voor
mensen die het niet begrijpen. Bijgeloof maakt iets belachelijk. Door het
belachelijk te maken, wordt het minder
dreigend en valt er makkelijker over te
praten. Bijgeloof legt ook de nadruk op
‘geloof’. Geloven impliceert onzekerheid. Wat ik doe, is niet onderbouwd
uit onzekerheid. Wat ik doe, kan ik niet
zeggen. Zou ik dat doen, dan verliest
het al zijn kracht. Door zelfs dit aan een
groot publiek toe te vertrouwen, loop ik
een risico dat de uitwerking wordt beïnvloed. Dit soort zaken zijn dus eigenlijk
erg persoonlijk. Door dit openbaar te
maken, zoals je vraagt, krijgt de tegenstander de mogelijkheid deze kracht te
beïnvloeden. Als die daarin goed is, dan
kan het zelfs een tegengestelde werking
krijgen.’
Jeroen Meijer weet waarom hij nooit
wint op een toernooi. ‘Ik tennis op zondagochtend. Buiten. Het is altijd mooi
weer op zondagochtend. Al drie jaar. Tot
een paar weken geleden. Mijn vrouw
zei op zaterdagavond: ‘Jij moet morgen
tennissen, hè? Dan is het dus mooi
weer!’ Dat had ze niet moeten zeggen.
Het regent nu al drie zondagen achter
elkaar. Dat heeft niets met bijgeloof
te maken. Over zulke dingen moet je
gewoon niet praten.’
‘Zo moet je ook niet alvast een bos
bloemen in huis halen omdat je hoopt
dat je zoon voor zijn rijexamen zal >>
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<< slagen. En zo moet je juist wel op
je vaste plaats aan tafel gaan zitten als
je begint met mahjong. En niet eerder
de dobbelstenen gooien dan wanneer
de muur gesloten is. En ze moeten van
mijn stenen afblijven. Die pak ik zelf. Wij
geven in de familie na een gewonnen
spel alle stokken door. Dat gebeurt nooit
op een toernooi. Daar wisselen ze alleen Oost. Daarom eindig ik nooit hoog
op ’n toernooi. En dat heeft niets met
bijgeloof te maken.’

Franz Korntner: bijgeloof maakt iets
belachelijk

Julian Fitch, de Amerikaanse softwareauteur (Hong Kong Mahjong voor
Windows en Chinees Officieel voor
Windows) heeft weer wat anders: ‘Als
ik met één bepaalde steen wachtend
ben, durf ik die haast niet te verwisselen, want ik ben als de dood dat ik ‘m
daarna van de muur trek.’ Zijn landgenoot Tom Sloper, die we vorig jaar op
het OEMC tegenkwamen, probeert, ‘net
als veel andere Amerikanen’, vooral
blasfemische taal te vermijden zoals
‘ik ga deze pot winnen’. ‘Ik probeer het
niet eens te denken, uit angst dat de
mahjonggoden het horen!’
Eenzelfde geluid komt van de Japans/
Amerikaanse speler Ryan Morris, die op
het OEMC teamgenoot van Tom Sloper
was maar woont en werkt in Japan. ‘Ik
ben niet bijgelovig’, zegt hij, ‘maar wel
ben ik ervan overtuigd dat je mentaal
kalm en alert moet zijn. Daarom neem
ik de dag voor een toernooi altijd vrij,
en ik probeer dan zo weinig mogelijk
aan mahjong te denken.’ Hij gokt dat
minstens 90 procent van de Japanse
mahjongers bijgelovig is, variërend van
‘een beetje’ tot ‘heel erg’.
Sune Korreman, beste Europeaan op
het OEMC 2005, wil ook niet bijgelovig
genoemd worden, maar de Deense
speler geeft toe dat bepaalde patronen

Sandra van de Berkt: .. staat de tafel wel
goed?...

voor hem belangrijk zijn. ‘Ik heb een eigen manier om de muur op te bouwen.
Vanaf het midden, steeds met twee
stenen op elkaar aan beide zijden erbij.
Niet omdat ik denk dat het me geluk
brengt, maar gewoon als een ritueel.’
Onzin, al dat bijgeloof? Laat de mahjonggoden het maar niet merken. Nog
nooit speelde ik zo’n slecht toernooi als
in Almere. Met moeite kon ik de laatste
plaats ontlopen. Die ging naar Sandra,
die vast een verkeerd kettinkje had omgedaan. Of in de verkeerde volgorde.

Hoe word je wong?

Wong worden – daar gaat het om. Wong betekent voorspoed, geluk. In het standaardwerk The Chinese Game of Mahjong
door Perlmen en Chan wordt een heel serieus hoofdstuk gewijd aan de kwestie hoe je wong wordt. ‘Hoewel je geen controle
over geluk kunt uitoefenen, kunnen ervaren spelers er wel in slagen het geluk naar hun hand te zetten.’ Ze geven toe dat sommige van de tips die zij geven, doen denken aan bijgeloof. ‘Maar ze zijn uitgetest en blijken te werken.’
Een van de tips die zij geven, is dat je moet proberen op die stoel te komen zitten die duidelijk wong is, dus op die plek waar
duidelijk steeds de beste stenen vallen en waar de speler meer dan gemiddeld wint. Ook moet je proberen een pauze in te
bouwen als het niet lukt (drankjes inschenken, uitgebreid naar het toilet gaan). Ook kun je proberen de stenen in handen te
krijgen die normaal gesproken naar een ander zouden gaan, bijvoorbeeld door van de speler tegenover je een steen te pungen die je normaal gesproken zou laten lopen. ‘Nu krijgt je de stenen van hem, en hij krijgt jouw stenen.’
Andere tips en bijgeloof van Chinese spelers:
- Als iemand de groene draak weggooit (fa), gooi dan niet Zuid (nan) weg, want Nan Fa Cai betekent: moeilijk om geluk te
krijgen.
- Als drie spelers de westenwind hebben weggegooid, gooi dan nooit de vierde weg, want dan zal er iemand doodgaan. Immers, say (west) en say (dood) klinken hetzelfde in het Kantonees. Gooi ook niet Cirkels 1 weg, want dan krijg je ‘1 Tong
Gui Si/Say’: iedereen sterft samen.
- Als je een spel verliest, was dan je handen om de pech af te spoelen.
- Rood is een goede kleur bij het gokken, maar zwart betekent onheil.
Zou mahjongspeler Rudie Wong Chung van de Gouden Draak altijd wong zijn dankzij zijn naam? Als dat de bedoeling is
geweest van zijn voorouders toen ze deze familienaam kozen, hebben ze pech gehad. Wong betekent weliswaar geluk, maar
chung staat in het Chinees voor het wegleggen van de winnende steen, dus beide elementen in zijn naam heffen elkaar precies op.
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SCHATBEWAARDERS

‘Ik loop erin, dacht ik’
Joost van Doorne koestert
het mahjongspel dat
hem per vergissing werd
toegestuurd.
Jelte Rep
‘Moet je eens zien hoe geweldig mooi
dit is. Zo sierlijk en zo verfijnd. Zulke
fraaie stenen heb ik nog nooit gezien.
En daar ben ik de trotse bezitter van.
Geweldig toch? Het is mijn eerste aankoop op Ebay. Toen ik van die internetveiling hoorde, ben ik gaan kijken wat
er te koop is. Er werd een spel aangeboden voor één Engelse pond. Op
de foto’s zag het er prachtig uit, maar
niemand had er nog op geboden. Ik heb
toen 25 euro geboden. Er zou nog 80
euro bijkomen voor verzendkosten. Ik
kon dus voor ruim 100 euro het schip ingaan. Ik had er niet veel vertrouwen in,
maar heb toch de gok genomen. Ik keek
steeds op de site maar ik bleef de enige
bieder. De deadline was 4 uur ’s nachts.
Ik ben er niet voor opgebleven. De volgende ochtend was er een e-mail dat ik
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de hoogste bieder was. De verkopende
partij was een veilinghuis in Beijing.
Nadat ik het geld had overgemaakt, begon het grote wachten. Was ik opgelicht
of niet?
Toen kwam er een bestelwagen van
TNT voorrijden met het pakje. Ik heb de
besteller staande gehouden om te controleren of de zending wel goed was.
Het kistje zag er net zo uit als op de
foto. Maar er zat een verkeerd spel in.
Zie je wel, dacht ik, iedereen heeft me
gewaarschuwd en toch loop ik er weer
in. “Ik ga het teruggeven” zei ik tegen de
bezorger, maar terwijl ik het zei besefte
ik dat dit een veel mooier spel was. De
stenen waren buitengewoon fraai met
de hand gegraveerd. Ik raakte in opperste verrukking. Ik had zoiets van: beseffen ze wel wat ze opgestuurd hebben?
Misschien is het voor henzelf helemaal
niet zo’n bijzonder spel, maar ik vind
van wel. Het is gewoon een uniek spel.
Ik heb het dus gehouden. Maar de bloemenstenen ontbraken.
In een e-mail naar Beijing heb ik de
verkopers bedankt voor het prachtige
spel en gevraagd of ze de ontbre-
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kende bloemenstenen nog hadden.
Ze beloofden op zoek te gaan. Ik heb
er een scan van de stenen achteraan
gestuurd: kijk, zo zien ze eruit. Er zijn
in die periode wel zo’n vijftien e-mails
heen en weer gegaan. Het waren heel
aardige lui, maar ze konden tot hun spijt
niks vinden, schreven ze. Nou ja, niks
aan te doen.
Toen stopte er weer een bestelwagen
met weer een pakketje uit Beijing: een
prachtig en geheel compleet spel in een
met rood fluweel bekleed kistje. Dat
stuurden ze mij gratis toe. Geweldig,
nietwaar? Had ik plotseling twee prachtige spellen met schitterende stenen en
heel bijzonder. Ik ben ze nergens anders tegen gekomen. Het is fascinerend
dat miljoenen mensen dit spel spelen en
dat er toch zoveel unieke spellen in omloop zijn, die eigenlijk allemaal leuk zijn.
Ik heb er inmiddels dertien, maar mijn
eerste spel is het allermooiste. Ik heb
nog foto’s van het spel naar kranten in
China gestuurd om die als advertentie
te laten plaatsen: bijpassende bloemenstenen gezocht. Maar dat is nooit
iets geworden.’
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OP DE LAT
Aanpassen
Adrie van Geffen
De geschiedenis van mahjong is er een van
passen en meten. De populariteit van het
spel is teniet gedaan door gekissebis over
de regels. Voordat de Mahjongbond was
geformaliseerd, is er in Nederland druk
gedebatteerd over het op orde krijgen van de spelregels, met
name de Nederlandse Toernooiregels. Traditiegetrouw werd hier
in algemene zin overeenstemming over bereikt, doch bij vele
toernooien doken toch nog extra regeltjes op.
Als je rondkijkt in de bijt van mahjong, valt op dat er nogal wat
vreemde eenden rondlopen. Sommigen zullen nooit je vriend
worden, maar je kunt er wel mee mahjongen. Dat zal voor mezelf
ook gelden. Tijdens een toernooi duurt dat samenspel maar
anderhalf uur, dus hoezeer je je ook kan storen, je speelt en van
die rare onaangepaste snuiter ben je binnen afzienbare tijd af.
Het gebrek aan ‘goed passen’ zit ingebakken in mahjong. Als
verzamelaar van spellen valt het mij op dat, vanaf het vroegste
begin, de stenen niet goed passen in de verpakking. Iedereen
kent de stenen die passen in de rechthoekjes, maar dan is er toch
weer een apart bakje nodig om die extra vier stenen, waarvan
enkele dobbel, los in te gooien. Ook de antieke kistjes met laatjes
zijn niet aangepast op de inhoud of omgekeerd. Met als gevolg
dat als je zo’n kistje een keer draait terwijl de inhoud erin zit,
de stenen en daardoor de laatjes klem komen te zitten. Zelfs een
gloednieuw spel dat ik onlangs heb aangeschaft, vertoont het
euvel dat er net niet genoeg ruimte is voor de stenen: vier ervan
moeten op hun kant worden geplaatst.
Het kan wel. Jaap Croeze heeft kistjes gemaakt voor de
bondsspellen die wel afgestemd zijn op de inhoud. Inclusief een
uitsparing voor de dobbelstenen. Als verzamelaar gaat het me
aan het hart dat de originele verpakking weg is, en ook dat de
reservestenen (of jokers) niet meer bij het origineel zitten, maar
in- en uitpakken is aanzienlijk makkelijker geworden.

Boek Jelte Rep in
het Engels vertaald
Redactie
HILVERSUM - Eind dit jaar verschijnt in de Verenigde Staten
The Great Mahjong Book. Het is een vertaling van het succesvolle Groot Mahjong Boek door Jelte Rep. Op de Amerikaanse boekensite Amazon is het boek nu al te bestellen.
In Nederland is Het Groot Mahjong Boek uitgegeven door
uitgeverij Tirion te Baarn. Hoewel nog niet de gehele oplage
is uitverkocht, zijn de verkoopcijfers van het boek bevredigend te noemen. Voor een mahjongboek kan zelfs gesproken worden van een bescheiden bestseller. Reden voor de
Amerikaanse uitgeverij Tuttle om Jelte te benaderen en het
boek ook op de Amerikaanse markt uit te brengen.
Jelte heeft zelf de vertaling van het boek verzorgd, geholpen
door enkele mahjongvrienden. Een van de Amerikaanse
tegenlezers is mahjongspeler Ryan Morris, die op het OEMC
2005 deel uitmaakte van de Amerikaanse afvaardiging.
De layout van Het Groot Mahjong Boek werd verzorgd door
de Deense mahjongspeelster Kirsten Bjorneboe. Zij heeft
Tuttle ook geassisteerd bij het maken van de nieuwe uitgave.
The Great Mahjong Book volgt de opzet van het Nederlandse boek. Dat betekent: veel aandacht voor de geschiedenis
van het spel, niet alleen in China en Japan, maar ook in
Europa en de VS. De spelregels met al hun varianten nemen
een centrale plaats in. Er komen hoofdstukken in over Amerikaans mahjong, maar ook over de Nederlandse speelwijze,
en uiteraard over de nieuwe Internationale Regels.
Jelte Rep is erg tevreden met de publicatie van zijn boek
in de VS. ‘Een mahjongboek publiceren was al een droom.
Dat het nu zelfs in de VS uitkomt, is ongelooflijk. I am very
pleased.’

De bond en de wereldwijde acceptatie van de officiële
Chinese regels hebben standaardisering een forse duw in
de goede richting gegeven. Dat er nu van alle kanten op- en
aanmerkingen komen, moet vooral met een korrel zout worden
genomen. Het fenomeen ‘scheidsrechters’ leidt ertoe dat de
verantwoordelijkheid over het toch vooral plezierig verlopen
van een spelletje mahjong uit handen wordt gegeven en geeft de
spelers een alibi tot recalcitrant, irritant en obstinaat gedrag.
Dat verziekt voor de meesten het spelplezier. Er dient balans te
zijn tussen regels en redelijkheid. Fanatisme en irritatie dient te
worden vermeden.
Zoals Jaap zelf heeft bepaald en uitgevoerd hoe de spellen
verpakt moeten worden, zo moet nu maar eens aan de prof in
China worden overgelaten hoe de regels eruit zien. Vervolgens
moet je je als speler daar maar aan aanpassen.
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Internationale Regels
worden anders
Bestuur
Het spelregelboekje voor de Internationale Regels gaat een beetje veranderen. Een Chinese commissie heeft
enkele wijzigingen voorgesteld. Erg
veel wijzigingen zijn het trouwens niet,
en wanneer ze precies ingaan, is nog
niet duidelijk. De Europese Mahjong
Associatie heeft inmiddels commentaar
geleverd op de voorgestelde veranderingen.
De wijzigingen betreffen onder meer
‘fully concealed’ (geheel verborgen spel,
winnende steen van de muur). Volgens
de voorstellen van de Chinezen zou je
straks de daarbij behorende vier punten
ook mogen declareren bij combinaties
als
- Negen poorten
- Dertien wezen
- Vier verborgen pungs
- Tweelingen
- Greater/lesser honor and knitted tiles
Voor twee verborgen kongs zou straks
acht punten mogen worden gerekend
(is nu zes). Wie een open en een verborgen kong heeft, krijgt daar straks zes
punten voor (nu drie).
De meeste wijzigingen betreffen
trouwens niet de spelregels maar het
reglement: er wordt beschreven hoe de
muur wordt geopend, hoeveel tijd er is
om te chowen, pungen en aanvullende
stenen voor bloemen te nemen, hoe
gedeclareerde pungs en chows moeten
worden weggelegd en dergelijke.
Opmerkelijk was dat een aantal Deense
spelers op het Groene Draak Toernooi
in Mechelen afgelopen mei al met dit
gewijzigde reglement werkte. Maar
vooralsnog is het de vraag of er tijdig
overeenstemming over zal zijn om het
van toepassing te verklaren voor het
OEMC 2007 in Kopenhagen.

Ranglijst met minder
bonuspunten
Bestuur

OEMC 2007 in
‘Idrætsfabrikken’
Bestuur

Het aantal bonuspunten dat toernooideelnemers kunnen verdienen om te
stijgen op de nationale ranglijst, wordt
verminderd van twee naar één. Wellicht
vervalt het systeem van bonuspunten
volgend jaar helemaal.
Jelte Rep, de bedenker van de ranglijst,
heeft inderdtijd besloten dat spelers die
in twee jaar aan meer dan vijf toernooien deelnemen, twee bonuspunten per
extra toernooi krijgen. De achtergrond
daarvan was de deelname aan toernooien te stimuleren.
Inmiddels is dat laatste niet meer nodig.
Vrijwel alle toernooien mogen zich in
een flinke belangstelling verheugen. Inmiddels vertekenen de bonuspunten de
krachtsverhoudingen danig. Marianne
Croeze bijvoorbeeld, de nummer 2 op
de ranglijst, was de afgelopen twee jaar
op alle toernooien aanwezig: 20 derhalve, wat haar een bonus opleverde van
liefst 30 punten. Ook Robert Rijnders,
de leider van de ranglijst, verdiende flink
wat bonuspunten door op 14 toernooien
te verschijnen: 18 extra punten. Zou alleen met de werkelijk verdiende punten
rekening worden gehouden, dan stond
Robert nog wel op 1, maar dan moest
hij zijn oom Ton Rijnders – zelfde gemiddelde: 78 – naast zich dulden.
Om dit vertekende beeld terug te
dringen, heeft het bestuur besloten tot
vermindering van de bonuspunten. De
maatregel gaat 1 september 2006 in.
Niet met terugwerkende kracht overigens: de dubbele punten die tot nu toe
zijn uitgedeeld, blijven gewoon staan.
Over het voorstel, de bonuspunten een
jaar later helemaal af te schaffen, moet
het bestuur nog een besluit nemen.

De Deense werkgroep die het OEMC
2007 organiseert, heeft een locatie gevonden. Het Europees kampioenschap
zal worden gehouden in Idrætsfabrikken
aan de Valdemarsgade in Kopenhagen.
Volgens voorzitster Tina Christensen is
de locatie niet zo mooi als de Nijmeegse
Vereeniging waar het OEMC 2005 werd
gehouden, maar wordt dit ruimschoots
gecompenseerd door de omvang. Het is
een overdekte sportarena van 500 vierkante meter, gelegen op één kilometer
van het station in de Deense hoofdstad.
Het gebouw beschikt over diverse zalen
die ook gebruikt zullen worden tijdens
het toernooi.
Er komt naar het EK ook een Spaanse
delegatie. De delegaties die Europese
landen mogen afvaardigen naar het
toernooi, hebben de volgende omvang:
Nederland: 20, Italië: 16, Denemarken,
Frankrijk en Duitsland: 12; Oostenrijk
en Hongarije: 8; België, Zweden, VK
en Spanje: 4; extra voor landen zonder
nationale mahjongorganisatie: 4.

(ADVERTENTIE)

www.dajamahjong.nl
bookshop@dajamahjong.nl
MMahjong Magazine
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TOERNOOI-IMPRESSIES
Tile Hog Toernooi,
Almere
Marjan Demmer
Het was een
zaterdag 10 juni
prachtige zo68 deelnemers
merdag, de dag
Internationale Regels
waarop maar
liefst 68 mahjongers meespeelden op
het eerste Tile Hog Toernooi in Almere.
Voor 48 van hen was het extra spannend: het was het eerste kwalificatietoernooi voor het OEM 2007. Daarvoor
zijn 50 gegadigden, terwijl er maar 15
plaatsen te vergeven zijn. Een goed
toernooi spelen was dus belangrijk.
De eerste ronde was een overwinning
voor Eveline Broers. Zij had de vier
tafelpunten plus de hoogste score. Na
de tweede ronde waren er nog maar vijf
deelnemers met het maximale aantal
tafelpunten, en na ronde 3 nog maar
eentje. Tja, dat was ik. De laatste ronde
was er een vol spanning, want er waren
ook zes deelnemers met tien punten,
die dus nog alle kans hadden op de
eerste plek. Hulde voor Ingrid Broeder;
zij speelde in die laatste ronde als de
beste en werd winnaar van het toernooi,
Yvonne van der Heide (12 punten) en
ik waren respectievelijk nummer 3 en 2.
Het klassement voor de beste persoonlijke score was voor Yvonne van der
Heide (243 punten), gevolgd door Ingrid
Broeder (240). Omdat zij al in de prijzen
vielen, ging de trofee naar Leni Janssen, die 224 punten scoorde.
Het toernooi werd afgesloten met een
mahjonglied (zie hiernaast), vertolkt
door Hans Rijnders in Chinees tenue.
Ik zag
1. Ingrid Broeder (14 - 402)
mensen 2. Marjan Demmer (13 - 130)
dansen 3. Yvonne van der Heide (12 - 327)
en meezingen, de stemming was opperbest.
Met dank aan organisatoren Rijnders
die daarvoor hebben gezorgd.

Mahjonglied
Tekst: Hans Rijnders
Melodie: Up she goes
Intro:
Oh, oh, nog eentje maar, en ik heb alweer
mahjong!
En we hebben een toernooi, en dat is zo
naar ons zin,
Oh, oh, ik pung een draak, dat is een
mooi begin.
En ik pak er eentje bij, want vier stenen is
een kong,
Oh, oh, nog eentje maar en ik heb alweer
mahjong.
Refrein:
Mahjong, (mahjong) mahjong (mahjong)
we spelen graag mahjong
Zodra ik hier aan tafel zit,
Speel ik zo graag mahjong.
En een pung is soms een pong en een
chow is soms een chi,
Oh, oh, ‘k lig in een deuk als ik die stenen
zie.
En mahjong heet ook wel hu, bamboe 1
vogeltje ping.
Oh, oh, soms eet hij cake, want ’t is een
lekker ding!

Martin Rep
Er zijn inmiddels negen toernooien
gespeeld met een ranking van de EMA.
Sinds het vorige Mahjong Magazine
kwamen erbij het open Hongaars en Italiaans kampioenschap. De grootste verandering is dat er een nieuwe leider is.
Emmanuel Tai Leung werd opgevolgd
door Jean Pascal Auberval. Daarmee is
ook de kritiek losgebarsten. Niet alleen
om het lage aantal toernooien waarmee
men op de lijst kan komen – Auberval
speelde er twee – maar ook omdat
de twee toernooien waaraan de leider
deelnam, werden gespeeld op het Ile
de la Réunion, een Frans departement
in nota bene de Indische Oceaan, waar
nog geen enkele mahjongspeler van het
Franse ‘vasteland’ ooit een voet heeft
gezet. Aan het eind van het jaar gaat de
EMA de lijst evalueren.
Nederlandse spelers zijn erg reislustig,
maar scoren bescheiden op internationale toernooien. Wil Meijer, de ‘killer
van Mai Hatsune’ op het OEMC 2005, is
de enige die in de toptien staat.
Nieuw Oud

Refrein
En we kijken naar de stand, gaat ie fout of
gaat ie fijn.
Oh, oh, een jade spel, dat kan m’n
redding zijn.
En we klagen heel wat af, al is er geen
reden voor.
Oh, oh, wat jammer nou, maar we zingen
toch in koor:
Refrein
En we naderen ’t eind, ja dan loopt de
spanning op:
Oh, oh, weer onder aan, of zit ik bij de
top.
En we hadden ook veel lol, zo gezellig bij
elkaar.
Oh, oh, tot ziens maar weer, misschien
toch volgend jaar.
Refrein:
Mahjong (mahjong) mahjong (mahjong)
we spelen graag mahjong
En als we straks naar huis toe gaan,
Dan zingen we allemaal: (refrein
herhalen)

MMahjong Magazine

Vive la Réunion!

14

1

Totaal
Jean Pascal Auberval (F,
Ile de la Réunion))

935

2

Sune Korreman (De)

915

3

-

Otto Myslevic (A)

911

4

1

Emmanuel Tai Leung (F,
Ile de la Réunion)

907

5

3

Luca Gavelli (I)

894

6

-

Eszter Vámai (Hu)

888

7

-

Norbert Tschinkel (A)

874

8

4

Helge Møller Pedersen
(DK)

829

9

-

Mathieu Ugo (F)

810

10

5

Wil Meijer-Kal (NL)

801

2

-

De lijst telt maar liefst 157 namen en is
in zijn geheel te raadplegen op www.
mahjongnews.com. Beste tien NMB’ers:
10 Wil Meijer; 13 Ton Rijnders; 14 Anita
Neve; 17 Jan Thomassetti; 18 Jelte
Rep; 19 Robert Rijnders; 26 Hans van
der Poel; 34 Gerard Strik sr.; 36 Gertjan
Davies; 37 Jan Ketzer.
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Zomerstop
Adrie van Geffen

Terwijl rond de vijftien van de circa zestig Nederlanders die zich hebben aangemeld op de
website http://mahjongtime.net, elkaar dagelijks
virtueel ontmoeten en tegen elkaar spelen om
zich te verbeteren in de ranglijst aldaar; terwijl
zomertoernooitjes in tuinen, op strand en camping in volle gang zijn, is er de jaarlijkse stilte
van de nationale toernooien. In Denemarken,
Hongarije, Italië en wellicht Oostenrijk leeft
Anton Kösters zich volledig uit, het merendeel
is na het Tile Hog toernooi in Almere in afwachting van het volgende kwalificatietoernooi in
IJsselstein. Er wordt dus, al of niet stiekem,
hevig geoefend. Enige benauwdheid over deelname aan het EK in Denemarken 2007 speelt
bij velen. In Almere heeft vooral Ingrid Broeder
laten merken dat de eerste het eerste gewin
mag worden genoemd, maar binnen is binnen. Met als gevolg dat een verloren gegane
vierde plaats in de nationale ranglijst, door een
bedroevend resultaat in Mechelen, met verve
is heroverd. Is het bij Ingrid erop of eronder,
anderen presteren eigenlijk naar verwachting,
om niet te zeggen voorspelbaar. De belangrijkste factor voor de klassering in de ranglijst is
dan toch de deelname aan toernooien en de
bijbehorende bonuspunten. Désirée Heemskerk, bij het Tile Hog aanwezig als scheidsrechter, merkt dit door een terugval naar de
negende plaats. Zij die aan een beperkt aantal
toernooien deelnemen vertonen, logisch, de
grootste verschuiving. Zo klimt Marjan Demmer een fors aantal plaatsen door een goed
resultaat bij het laatste toernooi. Wil ze echter
echt meedoen aan de top, dan is verzameling
van bonuspunten door deelname onontbeerlijk.
Een opmerkelijke binnenkomer is Harald Borst.
Met een viertal goede toernooien, en een wat
bedroevend toernooi in Almere, bereikte hij de
drempel van vijf deelnames om een plaats te
veroveren in de officiële ranglijst. Binnenkomen op 23 met een gemiddelde van 76 is niet
onverdienstelijk. Ook Joke Driehuis, met een
slecht eerste toernooi maar vijf goede erna,
kent zo’n hoog gemiddelde, maar wederom:
deelnemen is zeker zo belangrijk. In de top
verwacht ik vooralsnog geen grote verschuivingen. Robert Rijnders zal zich voorlopig wel
kunnen handhaven. Marianne Croeze gaat
een moeilijke tijd tegemoet omdat de uitslagen
waarop haar tweede plaats is gebaseerd nu
geëvenaard moeten gaan worden. En verder
valt te verwachten dat de ‘Rijndersen’ nog verder zullen klimmen.
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EUROPESE EN NATIONALE RANGLIJST

1

Robert Rijnders

14 78 963

49 Mikki Bes

7

2

Marianne Croeze

20 64 937

50 Jenneke Kragt

10 50 597

3

Gerda van Oorschot

19 60 882

51 Zeger de Jong

8

4

Harry Kal

20 58 882

52 Ria Rep

12 45 588

5

Ingrid Broeder

17 63 866

53 Conny Scheffler

6

6

Yvonne van der Heide

12 72 856

54 Riek Strik

18 33 586

7

Albert de Bakker

15 65 849

55 Piet Scholte

8

51 571

8

Chris Scheffler

20 55 847

56 Eugenie Teunissen

8

50 559

9

Désirée Heemskerk

18 58 839

57 Frederike Ouderkerk

9

48 558

10 Ton Rijnders

8

58 Sandra van de Berkt

14 37 554

11 Eveline Broers

11 70 822

59 Ida van der Bij

9

12 Anita Neve

14 62 796

60 Linda Thomassetti

11 41 526

13 Jelte Rep

10 70 795

61 Paul Deege

12 39 526

14 Paula Pereira Gomes

11 67 789

62 Diana Westdijk

6

50 515

15 Hans Rijnders

13 63 786

63 Eric van Balkum

6

49 510

16 Arthur Schouten

10 69 786

64 Berrie Heijn

9

42 502

17 Dicky Rep

9

65 Petra Elferink

9

42 501

18 Jaap Croeze

19 50 779

66 Ida Osinga

7

46 500

19 Wim Rijnders

12 64 777

67 Marja van Diggele

9

41 492

20 Janco Onnink

18 51 771

68 Frans Roquas

6

46 480

21 Ma Prem Sohana

14 58 763

69 Gerrit Kragt

9

40 480

22 Yvonne Heemskerk

18 50 762

70 Wilmar Kränzlein

11 35 473

23 Harald Borst

5

71 Gert Jan Davies

10 37 467

24 Hans van der Poel

20 43 734

72 Riet Wedda

5

47 466

25 André Rijnders

13 57 732

73 Chris Janssen

9

38 460

26 Joke Driehuis

6

71 727

74 Harry Koot

8

40 459

27 Dirk Borst

7

68 719

75 Ada Ketzer

9

36 442

28 Barend Eversen

8

65 713

76 Maurice Demmer

7

40 441

29 Jan Thomassetti

12 57 713

77 Leni Janssen

10 34 441

30 Anton Kösters

14 53 712

78 Jeroen Meijer

10 33 430

31 Yvonne Nijs

6

79 Tanny Hiemstra

5

43 426

32 Greet Kamper

16 47 691

80 Gerard Strik jr

6

40 423

33 Wil Meijer-Kal

12 55 689

81 Ria Vlaar

9

33 412

34 Rien Viergever

14 49 674

82 Colette Faber

5

40 400

35 Gerard Strik sr

14 48 664

83 Mathijs Litjens

5

39 394

36 Jacobine van der Horn 10 56 662

84 Wil Foekema

8

33 388

37 Marjan Demmer

7

62 660

85 Margarete Rooimans

5

37 372

38 Betsie Daanen

9

57 654

86 Tonia Strik

9

29 366

39 Adrie van Geffen

15 45 651

87 Diana van de Wetering 6

33 350

40 Gert van der Vegt

9

56 641

88 André Boer

7

30 341

41 Martin Rep

9

56 639

89 Onno Kiviet

9

26 341

42 José Kniest

16 41 632

90 Max van der Tol

6

32 338

43 Rudy Wong Chung

7

58 621

91 Judith Baruch

6

31 328

44 Annemiek Mallee

9

54 621

92 Dewi Satriasaputra

6

31 327

45 Marianne Strik

14 44 618

93 Thea van de Lubben

6

28 295

46 Erik Wessel

7

94 Joos Bijl

8

23 288

47 Teus Kamper

14 43 610

95 Christien Kruysse-Kal

6

19 210

48 Jan Ketzer

12 46 603

96 Wiepy van Kuppeveld

6

15 172

15

78 838

70 783

76 756

68 697

57 614

56 601
54 596
57 587

45 527
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Indien onbestelbaar svp retour aan:
		
Marjan Demmer
		
Prinsestraat 10 B
		
2513 CD Den Haag

(NTS). Inschrijving: € 12,50 (niet-leden Nederlandse Mahjong
Bond € 15,00) overmaken op postgiro 1527598 t.n.v. De Drie
Seizoenen te Almere. Inschrijving sluit op 7 oktober. Inlichtingen: Linda van Seben, e-mail linda38@xs4all.nl tel. 0620702901. Internet: http://www.dedrieseizoenen.nl
Zaterdag 28-zondag 29 oktober, eerste wereldkampioenschap online mahjong, op internet (www.mahjongtime.com).
Internationale regels en Hongkongmahjong. Inschrijven: $ 20
(niet voor bruinebandspelers, spelers die een hoge rating hebben).
Zaterdag 11 november, Gouden Draak Toernooi. Kolpinghuis
Nijmegen. Internationale regels, EMA-toernooi, 1 MERS-punt.
(Tevens kwalificatietoernooi voor OEMC 2007.) Inschrijving:
€ 12,50 (niet-leden van de Nederlandse Mahjong Bond € 15)
overmaken op postgiro 9657936 t.n.v. M. Rep te Nijmegen.
o.v.v. Gouden Draak Toernooi. Inschrijving sluit 28 oktober.
Inlichtingen: Martin Rep, tel. 06-20424478, e-mail toernooi@
mahjongnews.com. Internet: http://www.mahjongnews.com/nl/
goudendraak.htm.

Mahjongkalender
Zaterdag 9 september, IJsselstein. Negen Poorten Toernooi. Internationale regels EMA-toernooi, 2 MERS-punten.
(Tevens kwalificatietoernooi voor OEMC 2007.) Inschrijven: gesloten. Informatie: Internet: http://home.hetnet.
nl/~denegenpoorten/ocnk2006.html, e-mail: denegenpoorten@hetnet.nl, tel. 030-6886629.
Zaterdag 16-zondag 17 september, Eerste Open Kampioenschap van Duitsland, Casino Esplanade, Stephansplatz,
Hamburg. Internationale regels. EMA-toernooi, 2 MERSpunten. Eerste ronde zaterdag 12.00 u, prijsuitreiking zondag 14.45 uur. Inschrijving: gesloten. Informatie: internet:
http://www.dmjl.de/open2006
Zaterdag 30 september 2006, Kinryu Majan Taikai,
Groot-Krakhorst, Leusden, 10.30-18.00 uur. Riichimahjong.
Inschrijven: maak € 10 (niet-leden van de Nederlandse
Mahjong Bond € 12,50) over op postgiro 9655009 t.n.v.
J.J.L.A. Strik te Wijchen. Inschrijving sluit op 16 september.
Inlichtingen: Sjef Strik, tel. (06) 19566690, e-mail by-tor@
versatel.nl. Internet: www.riichi.tk
Zaterdag 7 oktober, NK Nederlandse Toernooi Spelregels,
Rotterdam. Inschrijven: maak €10 (niet-leden van de mahjongbond € 12,50) over op giro 1889963 t.n.v. J. Croeze Capelle a/d IJssel. Inschrijving sluit op 24 september. Internet:
www.enmv.nl, e-mail: info@enmv.nl
Zaterdag 21 oktober, De Drie Seizoenen, Cultureel
Centrum Corrosia Almere Haven. Nederlandse Spelregels

Zaterdag 16 december. Bondstoernooi. Locatie nog onbekend. Nederlandse Toernooi Spelregels, Hongkongmahjong,
riichimahjong, Internationale Regels. Informatie: Chris Janssen, e-mail Chr.Janssenyss@kabelfoon.nl, tel. (030) 6885049
Zaterdag 30 december, Baden/Vienna, Oostenrijk. Internationale regels. Informatie: Internet www.mahjong.at.gg, e-mail:
mah.jongg@liwest.at. Geen MERS-punten.
Zondag 14 januari 2007, Kongrovers Toernooi. Flevohuis
Amsterdam, Internationale regels. (Tevens kwalificatietoernooi
voor OEMC 2007.)
Inschrijving: € 12,50 (niet-leden van de Nederlandse Mahjong
Bond € 15), overmaken op postgiro 1386298 t.n.v. G. R. van
der Vegt, Zaandam, o.v.v. ‘toernooi’, en je adres en e-mail.
Inschrijving sluit 18 december. Internet: www.kongrovers.nl.
Inlichtingen: Gert van de Vegt (e-mail gert@kongrovers.nl, tel.
075-6161734); Anita Neve (tel. 020-6893301, e-mail a.neve@
tiscali.nl); Jacobine van der Horn (tel. 06 -51510843, e-mail
jvanderhorn@zonnet.nl).
Zaterdag 24 februari 2007, Kersenbloesem Toernooi, GrootKrakhorst, Leusden, 10.30-18.00 uur. Riichimahjong. Inlichtingen: Sjef Strik, tel. (06) 19566690, e-mail by-tor@versatel.nl.
Internet: www.riichi.tk
Zaterdag 17 maart 2007, 10.30-18.00 uur, zaal de Akker, Hilversum, Witte Draak Toernooi. Nederlandse Toernooi Spelregels (NTS). Inlichtingen: http://www.mahjong-gooi.nl/toernooi/
Donderdag 21 – zondag 24 juni 2007, Tweede Open Europees Mahjong Kampioenschap. Kopenhagen, Denemarken.
Internationale Regels.

