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Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2007 te handhaven op  
€ 17,50, over te maken op postbankrekening 45777242 ten name van Nederlandse 
Mahjong Bond te Boskoop.

In de loop van december 2006 zult u daarvoor per e-mail (en als u daar niet over 
beschikt, per post) de nota ontvangen. Na betaling ontvangt u de lidmaatschaps-
kaart voor het jaar 2007. De uitreiking zal ter vermijding van verzendkosten zoveel 
mogelijk tijdens de voorjaarstoernooien plaatsvinden. Niet-afgehaalde lidmaat-
schapskaarten zullen eind april 2007 per post worden toegezonden.

Teus Kamper, penningmeester 
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Van het bestuur
We moeten straks afscheid gaan nemen van twee bestuursleden. Is de 
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Schatbewaarders
Ton Rijnders maakte met engelengeduld een wel heel speciale 
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Eerste aflevering in een rubriek over regels en vaardigheden. Als eerste, 
vanwege de oudste rechten, de NTS onder de loep.
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‘170 Euro is een bult geld. Maar het is wel het EK’
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aan OEMC gaat kosten, beginnen deelnemers zich achter de oren te 
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Een lastig Pinkstertoernooi
   Bestuur

In het Luxemburgse toeristenstadje Echternach wordt elk jaar de Pinksterprocessie gehouden. De deelnemers doen drie stap-
pen vooruit en twee achteruit. Het moet een raar gezicht zijn, al kom je per saldo nog wel vooruit.
Een dergelijk ‘Pinkstertoernooi’ is ook aan de gang bij onze mahjongbond. Grootse plannen: veel promotie, veel extra leden, 
nieuwe interessante activiteiten…
De werkelijkheid kan er opeens anders uitzien. De slagkracht van het bestuur is het afgelopen jaar nogal aangetast. Eerst liet 
Désirée Heemskerk weten wegens persoonlijke omstandigheden het secretariaat tijdelijk te willen neerleggen. Inmiddels heeft 
ze besloten dat het voor haar beter is als ze helemaal met het bestuurswerk stopt. Onvermijdelijk leidt dit tot een hiaat in de 
continuïteit, hoe enthousiast haar opvolgster Paula Pereira Gomes ook is. Dees was en is een uitstekend bestuurslid, met een 
scherp oog voor procedures en een integrale aanpak van problemen. Door de onverwachte overdracht is helaas een aantal 
dingen op de plank blijven liggen. Op de komende ALV gaan we afscheid nemen van haar, als zij regulier aftredend is.
Nog onverwachter is het komende afscheid van Teus Kamper, die pas kort zitting heeft in het bestuur. Teus kan zijn termijn 
niet afmaken in verband met gezondheidsproblemen, al probeert hij wel de zaken nog keurig af te leveren voor de ALV. Om 
persoonlijke redenen stemt Teus’ afscheid droevig, maar ook omdat hij een groot vakman is op het gebied van de financiën. 
Met vergaderen moet je bij Teus niet aankomen, maar geen cent die bij de bond binnenkomt of eruit gaat die aan zijn aandacht 
ontsnapt.
We zullen beide bestuursleden, die ook vriend en vriendin zijn geworden, heel erg missen. Ik heb het gevoel dat we twee stap-
pen vooruit hebben gezet en drie achteruit. Per saldo een fikse stap terug, ja.

Martin Rep

Misschien is de mahjongbond wel de 
kleinste Nederlandse sport- of spelorga-
nisatie van Nederland. Dat houdt in dat 
er maar weinig mensen beschikbaar zijn 
om taken op zich te nemen.
Gelukkig zijn het er altijd nog ver boven 
de honderd. En daarbij tellen we jou ook 
mee. We hebben al die leden nodig. 
Niet alleen om te consumeren, maar 
ook om te produceren. 

Uit het bovenstaande artikel blijkt dat 
het produceren momenteel stagneert. 
Het zou erg jammer zijn als dat zo zou 
blijven. We hebben creatieve en actieve 
mensen nodig voor het bestuur.
Jou dus. Nee, niet wachten tot een an-
der zich aanmeldt. Stuur mij alsjeblieft 
een mailtje dat je het wilt doen. Zonder 
jouw hulp zakt de mahjongbond binnen 
een paar jaar in elkaar.

Martin Rep
voorzitter@mahjongbond.org 

De beurt is nu 
aan jou

   Bestuur

Bondstoernooi met een verrassende 
finale

   Bestuur

Met een beetje geluk kun je je nog nét 
aanmelden voor het tweede Bonds-
toernooi van de Nederlandse Mahjong 
Bond. Net als vorig jaar wordt het 
gehouden in zaal de Akker in Hilversum, 
vooral bekend van het Witte Draak 
Toernooi. 
Het Bondstoernooi is een presentje van 
het bestuur voor de leden. Een beetje 
duur presentje zelfs; de penningmees-
ter keek dit jaar een beetje zuinig bij 
het opmaken van de begroting. Dus, 
als je je nog niet hebt opgegeven voor 
zaterdag 9 december: doe het snel, 
volgend jaar wordt het misschien een 
stuk kariger.
Het unieke van het toernooi is dat 
het voor elk wat wils is. Je speelt het 
liefst de aloude Nederlandse Toer-
nooi Spelregels? Ga je gang! Je wilt 
‘s morgens riichimahjong spelen en ’s 
middags Hongkongmahjong? Waarom 
niet! Je kunt maximaal twee varianten 
spelen van de vier die door de bond 

zijn erkend: NTS, riichi, Hongkong en 
natuurlijk Chinees Officieel of, zoals ze 
na 1 januari gaan heten, de Mahjong 
Wedstrijd Regels.
Vorig jaar waren er nogal wat vraagte-
kens hoe de toekenning van de eerste, 
tweede en derde prijs nu precies in zijn 
werk was gegaan. Punten van de ene 
variant werden gewogen en afgezet 
tegen de resultaten in een andere 
speelwijze. Wie aan slechts één variant 
had deelgenomen, kon nooit toernooi-
winnaar worden.
Dit jaar gaat dat allemaal heel anders, 
en als je alleen Hongkong of NTS 
speelt, heb je net zoveel als een andere 
speler kans op de prachtige glimmende 
beker voor de toernooiwinnaar. Er komt 
een verrassende en spannende finale.
Zorg dus dat je erbij bent. 
Oh ja: er is nog een gratis lunch ook 
verbonden aan dit gratis evenement. 
We zeiden het al – zolang de penning-
meester zich niet bedenkt.
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SCHATBEWAARDERS

Martin Rep

Inschrijfgeld voor Kopenhagen 2007 
leidt tot onrust

In het casino van Hamburg wordt 
meestal niet op een paar honderd euro 
gekeken. Maar door de mahjongspelers 
die daar aanwezig waren in september 
om mee te doen aan het Open Duitse 
Mahjongkampioenschap, ging een 
golf van schrik toen bekend werd wat 
deelname aan het Europees kampioen-
schap volgend jaar gaat kosten. Liefst 
170 euro – en dat was dan alleen nog 
voor het toernooi (plus lunches, plus 
officiële ontvangst, plus het deelne-
mersdiner). 
Wat kosten hotels in Kopenhagen wel 
niet? Een dag langer mahjongen in de 
Deense hoofdstad dan in Nijmegen 
2005 betekent ook een nacht extra in 
een hotel.

Snelle rekenaars becijferden de kosten 
voor deelname aan het OEMC voor één 
persoon al gauw op minstens 500 euro. 
Zonder reiskosten, wel te verstaan.
Het bedrag van 170 euro was afkomstig 
uit een nieuwsbrief die de Deense spe-
lers verspreidden onder de deelnemers 
aan het Duitse toernooi. Bij de discus-
sies die naderhand werden gevoerd (op 
het digitale forum van het EMA-bestuur) 
bleek dat de Denen vooral een signaal 
hadden willen afgeven.  ‘We proberen 
nog steeds sponsors te vinden. Alleen 
in het geval dat dat helemaal niet lukt, 
komen we op die 170 euro uit’, aldus 
Mahjong DK. ‘We hebben helaas geen 
gratis locatie kunnen vinden, terwijl de 
Vereeniging in Nijmegen werd gespon-
sord.’

De Deense mahjongbond heeft brieven 
gestuurd naar het Mahjong Museum in 
Japan (een van de hoofdsponsors van 
het OEMC 2005) en onder meer naar 
de Nederlandse Mahjong Bond. Per slot 
van rekening heeft die een batig saldo 
overgehouden aan het EK. Wordt in 
ieder geval vervolgd.

EUROPEES KAMPIOENSCHAP

De regels
Vast staat inmiddels dat in Denemarken 
de gewijzigde regels zullen gelden. De 
World Mahjong Organization, opgericht 
vorig jaar tijdens het derde kampioen-
schap van China, liet tijdens het toer-
nooi in Hamburg boekjes circuleren met 
de officiële Engelse vertaling van de 
officiële Chinese regels. We spreken nu 
voortaan niet meer van ‘Internationale 
regels’, ‘Wereldregels’. ‘EK-regels’ of 
‘Pekingmahjong’, maar van de Mahjong 
Competition Rules, want zo heten ze in 
het nieuwe boekje. In het Nederlands 
kun je dat vertalen als ‘Mahjong Com-
petitieregels’, maar beter is misschien 
‘Mahjong Toernooiregels’ of ‘Mahjong 
wedstrijdregels’. Het officiële boek kan 
gratis worden gedownload vanaf de 
website van China Majiang, maar is ook 
voor zo’n 20 euro te koop op de beken-
de adressen.

Ja, die Denen…
Afgezien van wat kleine veranderingen 
in de waardering van sommige combi-
naties, is voor degene die nu voor het 
eerst toegang heeft tot het spelregel-
boek, vooral nieuw het reglement. Dat 
is nogal uitgebreid. Het schrijft voor hoe 
stenen moeten worden weggelegd, wat 
je moet zeggen als je een steen pakt 
of wint, en tegen welke straffen je kunt 
oplopen.

Op het Belgisch kampioenschap in 
Mechelen, afgelopen voorjaar, namen 
enkele Deense spelers daar al een 
voorschot op. Ze reageerden nogal fel 
op bepaalde handelingen. Uit corres-
pondentie met de Deense mahjongbond 
daarover blijkt trouwens dat het niet de 
bedoeling is van de Denen met het mes 

op tafel te spelen. ‘Sommigen hebben 
misschien wat streng gereageerd”, geeft 
voorzitster Tina Christensen toe. “Maar 
je kunt ervan overtuigd zijn dat ook wij 
er een gezellig en ontspannen toernooi 
van willen maken.’

Maar ja, wat is ‘ontspannen’? Het is nu 
eenmaal een feit dat veel Nederlanders 
graag praten onder het mahjongen. 
Tina: ‘De Deense spelers zijn daar te 
serieus voor. En ze waren soms geïr-
riteerd aangezien zelfs in het Neder-
lands werd gebabbeld. Dat werd tijdens 
Nijmegen 2005 óók niet gedaan.’

Ten slotte
Net als tijdens het EK in Nijmegen 
worden speciale herdenkingspellen ge-
maakt, die de deelnemers ook kunnen 
kopen. Het zijn spellen zonder Arabi-
sche cijfers, en met dezelfde spellen 
zal op het toernooi ook daadwerkelijk 
worden gespeeld. Spelers die nog niet 
zo aan gewend zijn aan stenen zon-
der cijfers, moeten dus wel wat extra 
oefenen. 

Zie ook artikel op pagina 8: ‘170 Euro is 
een bult geld. Maar het is wel het EK’

www.dajamahjong.nl
bookshop@dajamahjong.nl

(ADVERTENTIE)
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SCHATBEWAARDERS

Martin Rep

‘Het is jammer dat je al die kleuren niet 
op een zwartwit foto kan zien. Het kader 
is donkerblauw, de achtergrond licht-
blauw, de cirkel rood en de draak voor-
namelijk blauw. Ook die dunne zwarte 
lijntjes heb ik uit marmoleum gesneden. 

Ik wilde altijd al een mahjongtafel 
maken. Ik heb op de vakschool geze-
ten voor meubelmaker, behanger en 
stoffeerder, een vijfjarige opleiding. 
Daar werk je met allerlei stoffen en 
materialen. Onder andere linoleum. 
Als moederdagcadeautje sneed ik er 
onderzetters uit verschillende kleuren 
linoleum. Omdat ik in de inrichtingsbran-
che terecht kwam, heb ik later honder-
den meters linoleum verwerkt. Het is 
een mooi, eerlijk materiaal, tijdloos en 
praktisch. 

Het moest een speciale tafel worden. 
Maar ja, hoe kom je aan het materiaal 
en hoe kom je aan het ontwerp? Zoals 
je ziet ben ik een boekenliefhebber. 
Bij V&D zag ik een boek staan met 
een draak erop, zes, zeven centimeter 
groot. Ik heb het boek gekocht om dat 
plaatje te kopiëren. Gelukkig zat er een 
vouw in dat boek. Daardoor kon ik het 
terugbrengen en m’n geld terug krijgen. 

Linoleum moet je per meter kopen en 
het is twee meter breed. Ik had zeven 
kleuren nodig en zou dus veertien 
vierkante meter hebben moeten kopen. 
Toevallig was ik in Amsterdam een 
kinderdagverblijf aan het verbouwen. 
Daar kwam ook linoleum op de vloer. 
Ik kon het goed vinden met de man die 
dat spul leverde. Ik heb toen gevraagd: 
heb jij niet wat restantjes? Zeker, zei 
ie, daar, pak maar wat je wilt. Nou, dat 
was geweldig, want ik had maar kleine 
stukken nodig. 

Tegelijkertijd werkte ik ook bij een firma 
die van alles kon kopiëren, van heel 

groot tot heel klein. Daar heb ik ge-
vraagd of ze dat draakje van mij wilden 
uitvergroten tot 90 x 90, de grootte 
van een tafel. Dat hebben ze voor mij 
gedaan, in zwart-wit, want die kleuren 
hoefden niet. Toen had ik mijn mal, ook 
voor niks. 

Ik ben begonnen met het vierkante 
kader erin te leggen. Daarna heb ik 
die lichte kleur er passend ingelegd, 
helemaal compleet dus. En toen, als 
derde stap, die rode cirkel erin gemaakt. 
Tot zover was het nog makkelijk. Toen 
kwam de draak aan de beurt. Lino-
leum is toch wel 3 mm dik en lastig te 
bewerken. Ik heb me diverse keren in 
m’n hand gesneden. Eerst moest ik de 
achtergrond eruit snijden en daarna de 
voorgrond er precies passend in snij-
den. Je maakt hem dus niet één keer, 

Het moest iets heel bijzonders worden

Jelte Rep

Ton  Rijnders sneed met engelengeduld een 
mahjongtafel van marmoleum. 

maar je snijdt hem twee keer of wel drie 
keer. 

Wat ik me nooit gerealiseerd had, is dat 
marmoleum uitzet door het tempera-
tuurverschil. Ik heb het heel veel gelegd 
maar het werd altijd meteen geplakt. 
Maar dit was niet in één dag en ook niet 
in twee dagen klaar. Had ik een stukje 
uitgesneden, dan legde ik het op z’n 
plaats en dat ging goed. Totdat de tem-
peratuur ging schommelen. Toen stond 
alles omhoog en kreeg ik het er niet 
meer in. Ik moest alles bijsnijden om het 
weer passend te krijgen. Dat was een 
ramp. Ik denk dat ik er al met al zeker 
honderd uur in heb gestopt.
Het was de bedoeling dat we hier één 
keer in de maand op zouden spelen, 
maar ja door de omstandigheden 
gebeurt dat niet meer. De levens van 
Robert en van Paul zijn veranderd en 
daardoor is onze wekelijkse mahjong-
avond vervallen. En de tafel wordt niet 
veel meer gebruikt.’ 
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SPELREGELS / SPELVAARDIGHEDEN

Robert Rijnders

Potverdubbeld
In dit magazine mag een rubriek met betrekking tot speltechnische zaken eigenlijk niet 

ontbreken. Vandaar dat er met ingang van dit nummer aandacht zal worden besteed aan de 
diverse varianten en de verschillende (vereiste) tactieken. Als eerste – vanwege de ‘oudste 

rechten’ – de Nederlandse Toernooi Spelregels.

De Nederlandse Toernooi Spelregels 
in hun huidige vorm zijn vastgelegd in 
2002. Ze zijn grotendeels overeenkom-
stig de regels zoals die in het ‘Rode 
Boekje’ staan dat vaak bij een spel 
geleverd wordt. Wat daar niet in staat, 
is bijvoorbeeld dat je twee verdubbelin-
gen nodig hebt om mahjong te kunnen 
maken. In zijn oorspronkelijke vorm, is 
een dergelijke vereiste ook helemaal 
niet aan de orde. Mahjong door het 
maken van vier willekeurige combina-
ties en een sluitpaar, meer was het niet. 
Natuurlijk worden bijzondere spelen 
wel beschreven en beloond, maar geen 
Chinees die zich druk maakt(e) over 
verdubbelingen.

Schoon, schoner, schoonst.
Dus ook niet over een zogenaamd 
schoon of zuiver spel. Bij de vaststel-
ling van de NTS regels is destijds de 

tweede verdubbeling voor schoon spel 
gesneuveld, waardoor nu nog wel eens 
geklaagd wordt dat het niet loont om 
schoon te spelen. Zo levert bijvoorbeeld 
een chow-hand van simpele stenen 
(2 – 8) wél twee verdubbelingen op. 
Een zuiver (open) spel wordt met 
slechts drie verdubbelingen dan wel erg 
karig beloond. 
Je moet je echter ook eens afvragen 
waarom je zonodig schoon zou wil-
len spelen. Als het doel is om zo snel 
mogelijk mahjong te maken zodat je 
tegenstanders niet scoren, dan maakt 
het toch niet uit hoe je dat doet? Als je 
maar twee verdubbelingen hebt.

Compensatie
Vaak onbegrijpelijke acties van de 
spelers vinden hun oorsprong in het 
verrekenen. Immers, niet zelden wordt 
een voor de hand liggende gevaar-
lijke steen, zonder pardon weggelegd, 
waarop een medespeler triomfantelijk 

‘mahjong!’ roept. ‘Ja maar, ik ben wél 
zuiver’, hoor je dan. En dat voor zes 
punten, die maximaal drie keer mogen 
worden verdubbeld, terwijl er veelal 
meer dan 500 punten moet worden 
afgerekend.
Waar deze speler een misrekening 
maakt, is het wel zo dat een deel van 
de charme inderdaad schuilt in het 
onderling verrekenen. Als je nou zelf 
wachtend bent op een limietspel, zal het 
meestal wel lonen om een ander uit te 
gooien. Maar voor 48 punten nooit en 
ook als je – zeker aan Oost – 500 pun-
ten of meer moet afrekenen, kun je dat 
zelfs met een half limietspel niet terug 
verdienen. 

Remise
Het argument dat het spel uit moet, of 
dat weer een remise vervelend is, wordt 
ook vaak gehoord, maar gaat natuurlijk 
niet op. Het wordt dikwijls als niet fijn 
ervaren, die remises, maar door ‘blind’ 
iemand uit te gooien, dupeer je ook 
je medespelers en remise is óók een 
resultaat, vaak zelfs het hoogst of best 
haalbare. Bovendien is een remise ook 
vaak een gevolg van de kracht van je 
medespelers, die immers willen voorko-
men dat een ander (een grote) mahjong 
haalt.

Ongelijk (is een limiet)
Wat misschien ook aanleiding voor 
discussie zou kunnen zijn, is de ver-
houding tussen wat je met een gewoon 
spel kunt scoren en het limietspel, dat 
is vastgesteld op 2000 punten. Je kunt 
met zes verdubbelingen of vijf verdub-
belingen en een hoop punten, welis-
waar ook aan 2000 komen, maar in de 
praktijk gebeurt dat natuurlijk zelden. 
Kijk je naar een half limiet, bijvoorbeeld 
voor een Slang, dan moet je toch nog 
altijd vijf verdubbelingen hebben, of vier 
en een hoop punten. Een limietspel is 
natuurlijk wel speciaal, maar zo’n Slang 



MMahjong Magazine december 2006 M�

SPELREGELS / SPELVAARDIGHEDEN

Robert Rijnders

is feitelijk toch ook niet zo bijzonder. Het 
is vele malen moeilijker om én zuiver én 
alleen chows én alleen simpele stenen 
te verzamelen. En dan heb je waar-
schijnlijk nog ‘maar’ 24 of 26 punten, 
wat met vijf verdubbelingen (x 32) dus 
768 of 896 punten waard is.

Dus?
Zijn de NTS-regels aan herziening toe? 
Ach, als je iets wijzigt, zal dát ook weer 
aanleiding tot discussie geven. Ander-
zijds krijgen we toch steeds vaker de 
indruk dat het NTS onder druk staat 
vanwege de nieuwe Internationale 
Regels (CO). Misschien wel begrijpelijk, 
gezien het feit dat nu juist veel van bo-
venstaande argumenten (met uitzonde-
ring van remise) min of meer wegvallen 
bij die variant. 

Dus willen we de lezers van het magazi-
ne vragen te reageren en hun eventuele 
ideeën met ons en met elkaar te delen. 

We doen vast een voorzetje:
Waardeer schoon spel (weer) met 
twee verdubbelingen.
Verhoog zuiver spel naar vier of vijf 
verdubbelingen.
Schaf de verdubbeling voor alleen 
chows af en geef daar 10 punten 
voor.
Verlaag het limiet naar 1500 pun-
ten.

Op die manier haal je de ‘alleen chows, 
alleen simpele stenen’ op tafel eruit, is 
alleen schoon spel genoeg om uit te 
mogen, wordt zuiver spel navenant ge-
waardeerd en is het limietspel met een 
regulier spel binnen bereik. Bovendien 
krijgt Oost nog ‘maar’ 9000 punten als 
hij/zij een limietspel scoort.

Reageren kan, via een e-mail aan  
redactie@mahjongbond.org

•

•

•

•

Hoeveel kansen heb je nodig?

Niet altijd ‘zien’ mahjongers hun moge-
lijkheden. Even los van wat al op tafel 
ligt, zodat je in elk geval wat dat betreft 
je kansen moet kunnen berekenen, is 
het vaak ook een kwestie van je stenen 
even anders rangschikken. 

Kijk eens naar onderstaand voorbeeld, 
waarbij alleen de stenen die je nog dicht 
hebt getoond worden:

sdf	 fgh	g

De kleur doet er niet toe, maar ze zijn 
wel alle zeven van gelijke kleur. Dat je 
met de 5 mahjong hebt, had je natuurlijk 
al gezien. Oh, en met de 2 ook – had 
je ook al gezien. Helaas, je pakt een 
7, dus wat doe je? Weggooien, want 
je hebt toch al twee kansen? Jammer, 
want je kunt beter een 5 weggooien. Je 
hebt nu namelijk mahjong met de 1, de 
4 en de 7:

sdf	 fgh	 j
 
wordt:

asd	 ff	 ghj	

of:

sdf	 ff	 ghj

of:

sdf	 fgh	 jj

Voor de hand liggend? Stuur dan zelf 
een mooi voorbeeld voor het volgende 
nummer (redactie@mahjongbond.org).

Komend jaar geen 
toernooi in Vlaanderen

Het toernooi om de Groene Draak van 
Mechelen wordt het komend jaar niet 
gehouden. Organisatoren Jan en Linda 
Thomassetti nemen een sabbatsjaar, 
zoals ze het noemen. Reden: de omzet-
ting van het toernooi van de Nederland-
se regels naar de Internationale Regels 
is toch niet zo goed bevallen.
Door de grote belangstelling uit bin-
nen- en buitenland werden de deelne-
mers aan het toernooi over twee zalen 
verdeeld. Terwijl Jan de gang van zaken 
beneden regelde, hield Linda toezicht 
in de bovenzaal. Dat moet, omdat op 
internationale (MERS) toernooien nu 
eenmaal scheidsrechters aanwezig 
moeten zijn. Met name Linda vond dat 
‘schoolmeesteren’, zonder contact met 
Jan, niet zo prettig.
Het feit dat MERS-toernooien aan 
bepaalde standaards zijn gebonden, 
beviel Jan en Linda ook minder. Verder 
stak het dat er – naast de vele lof van 
deelnemers – ook her en der kritiek 
kwam.
Jan: ‘Met dat al hebben we na een lang 
gesprek besloten een jaartje rust te 
nemen. Daarna zien we wel verder.’
Het was geen optie om, net als vóór 
dit jaar, weer de Nederlandse regels 
te omarmen en weer met maximaal 48 
spelers in de gezellige benedenzaal van 
brouwerij ’t Anker te spelen. 

Redactie
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‘170 Euro is een bult geld. Maar het is wel het EK’
Martin Rep

Voor Chris Scheffler hoeft het OEMC 
niet meer. Ondanks zijn gunstige uit-
gangspositie op de kwalificatieranglijst 
voor ‘Kopenhagen 2007’, zal hij waar-
schijnlijk afzien van deelname. Terwijl hij 
toch al 29 tafelpunten had verzameld. 
Reden: te duur.
Het grootste probleem voor een aantal 
deelnemers om volgend jaar mee te 
doen aan het Europees kampioen-
schap, is niet langer de concurrentie. 
Onlangs meldde de organisatie van het 
OEMC 2007, Mahjong Denemarken, dat 
deelnemers rekening moesten houden 
met een inschrijfgeld van 170 euro. 
Geschrokken begon een aantal mahjon-
gers een rekensommetje te maken. 
Mahjong Magazine hield een enquête 
onder de potentiële Kopenhagen-
gangers, waarop een verrassend hoge 
respons kwam: meer dan de helft van 
de 48 spelers die zich hadden opgege-
ven voor kwalificatie, reageerde. Een 
overzicht.

De twijfelaars
‘Ik heb over het OEMC nog helemaal 
geen informatie opgezocht. Eerst maar 
eens kijken of ik me kan kwalificeren. 
170 Euro per persoon is inderdaad 
erg veel. Maar het lijkt me logisch dat 
de mahjongbond die kosten betaalt. 
Waarom hebben we anders een kwali-
ficatiesysteem? Ik weet trouwens nog 
niet eens wat de speeldata zijn, en of ik 
wel vrij kan krijgen op mijn werk.’
Dirk Borst 

‘Het inschrijfgeld schrik ik niet van. Wat 
zijn de verblijfkosten?’
Frans Roquas 

‘Ik vind het wel duur, maar kan nog niet 
zeggen of ik het niet doe. Ik zie nog wel 
als ik me zou kunnen plaatsen. Maar 
dan moet ik nog heel veel punten sco-
ren. Dus afwachten maar.’
Yvonne Heemskerk

‘Ook ik vind de prijs om mee te doen 
aan het EK erg hoog. Ik vind het echter 
nog te vroeg om af te haken.’
Ingrid Broeder

De afhakers
‘Voor de kwalificatie voor Denemarken 
doe ik niet meer mee. Ik vind het te duur 
worden allemaal. Het is jammer maar 
helaas.’
Dicky Rep

‘Ik vind de kosten ook te hoog en in 
combinatie met de datum zo vlak voor 
de grote vakantie zal ik niet naar Dene-
marken gaan.’
Conny Scheffler

‘Voor mij geldt hetzelfde als voor 
Conny.’
Chris Scheffler

‘Na zorgvuldig overleg heb ik besloten 
om af te zien van deelname aan het 
OEMC in Denemarken. Vanwege de tijd 
en de kosten. Niet alleen de duurdere 
inschrijving, maar ook de langere ver-
blijfskosten en de extra vrije dagen.’
Gert van der Vegt

De volhouders
Gelukkig blijft de grootste groep strijden 
voor deelname aan het toernooi. De re-
acties uit deze groep zijn soms kritisch, 
maar altijd enthousiast.

‘Het is wel een hoop geld voor de 
inschrijving en hotels in Denemarken 
zijn ook niet goedkoop (ik ga 27 januari 
weer naar Arhus. Vorige keer betaalde 
ik 140 euro voor het hotel, nu voor 
hetzelfde hotel 200 euro voor twee 
nachten). Maar ik zou het veel te leuk 
vinden om af te zeggen als ik geplaatst 
zou zijn.’
Harry Kal

‘Wij vinden de kosten ook erg hoog. 
Indien één van ons beiden zich kwali-
ficeert zal hij/zij waarschijnlijk ook wel 
deelnemen, maar of de ander dan ook 
meegaat, is nog zeer de vraag. Dat 

De kwalificatie voor het Europees kampioenschap neemt een 
onverwachte wending. Nu duidelijk wordt wat deelname aan het OEMC 

gaat kosten, beginnen deelnemers zich achter de oren te krabben. 

‘Inderdaad vind ik de hoge kosten nogal 
problematisch, maar zeer waarschijnlijk 
lost het probleem zich zelf op doordat 
het me niet zal lukken om me te kwalifi-
ceren. Maar zou me dat wel lukken, zal 
ik ernstig overwegen om mijn plaats aan 
iemand anders te geven.’
Annemiek Mallee

‘Voorlopig stel ik mijn besluit nog even 
uit. Ik heb uiteraard ook wel mijn beden-
kingen over de kosten. Totale kosten 
p.p. schat ik op 700 euro, en mijn vrouw 
gaat misschien ook wel mee. Dus dan 
kun je voor dat geld ook andere leuke 
dingen bedenken.’
Wim Rijnders

‘Ik vind het veel geld. Maar nu ik er 
niet zo slecht voor sta in de kwalifica-
tieranglijst, vind ik het toch wel leuk om 
te gaan. Bovendien roept mijn man: 
Tuurlijk moet je gaan, want dat is leuk.’
Anita Neve
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‘170 Euro is een bult geld. Maar het is wel het EK’

kan ook mede afhangen van wat het 
toernooi voor de gasten te bieden heeft.’
Maurice Demmer

‘Ik kan me voorstellen dat het voor 
sommigen te duur is. Ik zie het als een 
intensieve, korte, dure, eenmalige va-
kantie. Voor mij is het financiële aspect 
geen probleem want ik vind het spel en 
de uitdaging zo leuk dat ik graag mee 
wil doen en het ervoor over heb.’ 
Jacobine van der Horn

‘Voor mij speelt het bedrag geen rol. Ik 
veronderstel dat de kans naar Kopenha-
gen te gaan nu groter is: lucky me.’
Rudie Wong Chung

ele drempel een extra barrière is voor 
goede spelers waardoor het voor ande-
ren gemakkelijker is mee te gaan. Voor 
mijzelf zie ik het als laatste mogelijkheid 
om nog aan zo’n kampioenschap mee 
te doen omdat ik volgend jaar 70 word 
en niet geloof dat ik dit nog lang vol kan 
houden. Ik voel me wel een beetje de 
Rintje Ritsma van het mahjong.’
Jan Ketzer

‘Wij vinden 170 euro ook erg veel, maar 
niet onoverkomelijk. Voor ons is wel een 
punt dat het toernooi over drie dagen 
verdeeld wordt en dat is onhandig met 
opvang van de kinderen. We hebben 
dus besloten dat hooguit een van ons 
naar Denemarken gaat. Ik vond het EK 
in Nijmegen super, het internationale 
karakter maakte het heel bijzonder. Als 
de Denen dat toernooi ook maar kun-
nen benaderen, is het fantastisch.’
Eveline Broers

‘Het inschrijfgeld is inderdaad schan-
dalig hoog. Bij dergelijke bedragen zou 
je verwachten dat er een behoorlijke 
geldprijs te verdienen valt. Ik ben in de 
gelukkige positie dat ik niet op een euro 
hoef te kijken, maar kan me voorstellen 
dat het voor anderen een onoverkome-
lijke drempel vormt. Dat is jammer, want 
zo wordt een dergelijk toernooi alleen 
toegankelijk voor de happy few.’ 
Adrie van Geffen

‘Nee ik haak niet af. Maar ook ik vind de 
kosten hoog!’
Wil Meijer-Kal

‘Ik ben niet van plan om me af te mel-
den. De kosten vind ik ook niet extreem 
hoog, Het EK 2005 was 100 euro, 
inmiddels zijn we twee jaar verder, dus 
een prijs van 115 zou gelijkwaardig zijn. 
Het is echter een dag langer spelen dus 
3/2 x 115= 172,50. Je weet dat als je 
aan zo’n toernooi het geld kost.’
Janco Onnink

‘Ik vind de kosten ook wel hoog, maar 
ben nog niet zover dat ik heb besloten 
om niet te gaan. Belangrijker vind ik dat 

de mensen die zich kwalificeren gezellig 
zijn. Zodat je met een vriendenclubje 
kunt gaan en nog wat leuke dingen kunt 
ondernemen in Kopenhagen.’
Ida van der Bij

‘Ik ben vast van plan om deel te nemen, 
mits het me lukt om me te kwalificeren. 
Het toernooi is redelijk aan de prijs, 
maar het zal ook een dag langer duren 
dan Nijmegen 2005. Over het verblijf in 
de Deense hoofdstad maak ik me ab-
soluut geen zorgen, na mijn ervaringen 
van het afgelopen jaar.’
Hans van der Poel

‘Indien ik me plaats, zal ik zeker niet 
afhaken. Voor mij zijn de kosten geen 
bezwaar.’
Ton Rijnders

‘Ja, 170 euro vermoedelijk en hoge 
kosten voor het verblijf zelf is en blijft 
een bult geld. Echter het gaat wel om 
het EK, vooral gezien het zware kwa-
lificatieproces hier in Nederland is het 
ook een eer om voor Nederland daar te 
mogen spelen.’
Gertjan Davies

‘Ondanks het hoge inschrijfgeld ga ik er 
nog steeds voor. Ik heb begrepen dat 
het toernooi ook een dag langer duurt.’
Yvonne van der Heide

‘Geld speelt geen rol zou een bekend 
persoon zeggen. Kwalificatie is een 
groter probleem.’ 
Albert de Bakker
 
‘Voor geen geld haak ik af!’
Anton Kösters

KWALIFICATIE OEMC 2007

De kwalificatie voor het Europees kampioenschap neemt een 
onverwachte wending. Nu duidelijk wordt wat deelname aan het OEMC 

gaat kosten, beginnen deelnemers zich achter de oren te krabben. 

‘Ik kan 170 euro betalen en ik heb het 
er ook voor over. Twee dingen wil ik 
zeggen: 1. moet niet iedereen ná de 
kwalificatie beoordelen of hij/zij wel wil 
gaan naar het EK en de inschrijving 
financieel wil dragen, en 2. is het niet 
mogelijk dat we ons als mahjongers en 
als mahjongbond solidair opstellen met 
de mensen die er moeite mee hebben 
om het inschrijfgeld te betalen, en dat 
wij hen financieel ondersteunen? Ik zou 
tegen de potentiële afhakers willen zeg-
gen: zie het probleem als een uitdaging 
en laat je niet kisten.’
Paul Deege

‘Het rijst behoorlijk de pan uit. Het wordt 
zo een kampioenschap voor de ‘rijke’ 
elite. Ik hoop alleen niet dat de financi-
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Dr. Mahjong

China heeft zijn isolement lang vol-
gehouden. Het keizerrijk moest niets 
hebben van het Westen, zijn God en 
zijn producten. De buitenlandse  invloed 
bleef beperkt tot een enkele havenstad. 
Dat zinde de buitenlandse kolonisten in 
het geheel niet. Daar lag een geweldig 
groot land met een enorme markt van 
miljoenen mensen en ze bleven hoog-
hartig alle westerse producten afwijzen. 
Was er dan niets in de wereld waarmee 
de Chinezen verleid konden worden? 
Jawel, ontdekten de Britten, opium. 
Dat was verboden in het keizerrijk, 
maar in de Britse kolonie India barstte 
het ervan. De Engelsen begonnen 
scheepsladingen opium China binnen 
te smokkelen en uiteindelijk gebeurde 
het zo massaal, dat de handelsbalans 
van China met het Westen voor het 
eerst negatief werd.  Opium werd vooral 
gebruikt door ambtenaren en om hun 
verslaving te kunnen betalen eisten de 
ambtenaren van de boeren nog meer 
belasting.   
De lucratieve opiumhandel ergerde de 
Chinese autoriteiten. De Britten ge-

De eerste steen
Hoe oud is mahjong?  

Dr. Mahjong duikt heel diep in de 
geschiedenis om de eerste steen 

op te vissen. 
regering zag een prachtige gelegen-
heid om eindelijk dat felbegeerde China 
open te breken. Britse troepen verniel-
den, plunderden, roofden en verkracht-
ten langs de hele Chinese kust zonder 
enig mededogen. De eerste van drie 
Opiumoorlogen was losgebarsten.  De 
Engelse troepen waren veruit in de min-
derheid, maar ze beschikten wel over 
superieure wapens en een veel betere 
gevechtstechniek. Zonder al te veel 
moeite veroverden ze alle belangrijkste 
havens en bezetten het eiland Hong 
Kong. 
 
China had geen enkele kans en moest 
toegeven aan de harde eisen van de 
Britten. Hong Kong werden overge-
dragen aan de Engelsen en vijf ha-

vens werden voor de 
Britse handel open-
gesteld: Kanton (nu: 
Guangzhou), Amoy, 
Foochow, Sjanghai en 
Ningpo. In deze ha-
vens golden voortaan 
de rechtsregels van de 
Britten en de Chinese 
autoriteiten hadden er 
niets meer te zeg-
gen. Verder kregen 
de Britten nog meer 
voorrechten, zoals lage 
invoerrechten en mijn-
concessies. Het Britse 
succes spoorde andere 
Europese landen aan 
het zelfde recept te 
volgen en ook een 
stuk van die aantrek-
kelijke Chinese taart 

droegen zich als heer en meester in de 
Chinese havensteden. Chinese wetten 
leken voor hen niet te gelden. Openlijk 
en in steeds fraaiere schepen werd de 
contrabande aangevoerd. Incidentele 
piratenacties van gefrustreerde Chine-
zen haalden niets uit, totdat generaal 
Lin Ze-xu de Britse enclave in Kanton 
belegerde en de illegale handelswaar 
opeiste. Na een belegering van zes 
weken gaven de Britse handelaren zich 
over en overhandigden 20.000 kisten 
opium. Dat was het jaar 1839. 

De gedupeerde Britse kooplui 
schreeuwden moord en brand. Het 
Britse leger schoot onmiddellijk te hulp 
om de handelsvloot en zijn kostbare 
waar te beschermen, want de Britse 

In het Chen Yu-men-museum kun je aanschuiven bij drie bronzen mahjongspelers. Links zit de eerwaarde Chen.
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HET STENEN TIJDPERK

op te slokken. China was geen partij 
tegenover de sterke westerse mogend-
heden met hun geavanceerde industrie, 
economie en legers. De opiumhandel 
floreerde en groeide van 2330 kisten 
in 1788 tot 105.508 kisten in 1880. 
Er waren toen meer dan 90 miljoen 
verslaafden in China, het keizerlijke hof 
inbegrepen.

negen, en drie extra kaarten: groene 
plant, rode bloem, witte bloem. Van ie-
dere kaart waren er vier. Chen Yu-men 
vond het een leuk spel, maar het kon 
beter, dacht hij. In 1846 voegde Chen 
Yu-men de beste elementen uit het ma 
tiao en andere Chinese kaartspelen 
samen tot een nieuw spel. Hij bedacht 
kaarten die van bamboe en been waren 
en dus niet konden wegwaaien en niet 
snel zouden slijten of vervuilen. Hij 
handhaafde de drie kleuren van ma 
tiao maar veranderde de drie planten 
in drie draken: rood, wit en groen. Hij 
introduceerde dobbelstenen bij het spel 
en voegde vier winden toe: Oost, Zuid, 
West en Noord. De kenners zullen het 
al begrepen hebben: Chen Yu-men is 
de uitvinder van het spel, dat wereldwijd 
bekend zou worden als ‘mahjong’. 
 
Mahjong viel bij iedereen in de smaak. 
Het was precies het verzetje waar 
de Chinezen in deze roerige tijd naar 
verlangden. Het was niet moeilijk om 
te leren. Je had weliswaar geluk nodig 
om het te winnen, maar daarom was 
het ideaal om op te gokken. Het nieuwe 
spel werd de nieuwe rage, aanvankelijk 
alleen onder intellectuelen, maar al snel 

bij iedereen. Chi-
nezen en mahjong 
raakten onafschei-
delijk. Ook wanneer 
ze hun zeldzame 
buitenlandse reizen 
maakten ging hun 
mahjongspel mee. 
De belangrijkste 
Chinese diplomaat 
uit die tijd was Li 
Hung-Chang. New 
York liep voor hem 
uit toen hij daar ar-
riveerde in 1896 met 
een lange stoet be-
dienden en bagage. 
Hij was toen 74 jaar 
oud en tot al die 
bagage behoorden 
niet alleen zijn eigen 
doodskist maar ook 

Chen Yu-men bedacht 
speelkaarten die niet
wegwaaiden en niet
zo snel vuil werden

gelegd in 1864

Ningpo was een van de vijf vrijhavens 
waar de Britten de opium doorvoerden 
naar de Chinese markt. De intellectu-
elen waren wel nieuwsgierig naar wat 
het Westen te bieden had aan ideeën 
en opvattingen. Een van de plaatselijke 
notabelen was de zeer geleerde heer 
Chen Yu-men, dienaar van de keizer. 
Hij had Engels geleerd en was bevriend 
geraakt met de Britse consul in Ningpo. 
Daarnaast speelde hij graag met vrien-
den het kaartspel ma tiao. Dat telde drie 
kleuren, genummerd van een tot en met 

zijn eigen mahjongspel. 
Een andere vooraanstaande Chinees 
was Ge Kun-hua, die mahjong had 
leren spelen op het Britse consulaat in 
Ningpo. Toen hij aan de Harvard-uni-
versiteit in Amerika college ging geven 
in de Chinese taal, nam hij ook zijn 
mahjongspel mee. En zo bereikte het 
nieuwe spel de Nieuwe Wereld, want 
binnen de kortste keren werd er fanatiek 
mahjong gespeeld door de professoren 
van de Harvard-universiteit.

Ningpo, tegenwoordig een bruisende 
miljoenenstad, had zijn eerbiedwaardige 
inwoner Chen Yu-men (1817-1878) 
willen eren met het eerste open wereld-
kampioenschap mahjong in 2002. Dat 
ging te elfder ure en om onduidelijke 
redenen niet door, waarna de Japan-
ners het hebben overgenomen en in 
Tokio hebben laten gebeuren. Wel is 
er een Chen Yu-men museumpje in 
Ningpo met een Chen Yu-men stand-
beeld, waarop je Chen ziet spelen met 
een landgenoot en een Europeaan. 
De vierde plaats aan tafel is vrij. Je 
kunt daarop plaats nemen en je laten 
vereeuwigen met de bedenker van het 
mooiste spel ter wereld.

Opium bracht het grote China op de knieën. De Britten beurden scheepsladingen zilver; negentig miljoen 
Chinezen raakten verslaafd.
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OP DE LAT

Adrie van Geffen

Links

Het heeft er de schijn van dat linkshandigen 
gemiddeld iets intelligenter zijn dan 
rechtshandigen. Wetenschappelijk is er nog 
niets bewezen� – men heeft zelfs nog steeds 
geen eenduidige definitie van ‘intelligentie’ 
– maar huiskameronderzoek wijst op een kleine neiging in 
die richting. Dit gerucht op wetenschappelijk terrein schijnt 
zijn weg in de mahjongwereld te hebben gevonden. Het is 
opmerkelijk dat, hoewel dat over de gehele wereldbevolking 
beperkt is tot ongeveer �0%, de mahjongers sinds ze de 
Chinese regels spelen, zich voor zeker de helft bedienen met 
de linkerhand. Ik schrijf ‘zich’ doch het spitst zich eigenlijk toe 
tot ‘de anderen’. Het blijkt, uit eigen onderzoek, dat juist het 
weggooien in toenemende mate met de linkerhand gebeurt.
Het gevolg is duidelijk. Degene die mag chowen heeft vol 
zicht, terwijl degene ter linkerzijde het zicht gedurende lange 
tijd wordt ontnomen. Zeker als gevolg van een ander kenmerk 
van intelligente mensen: perfectionisme. Behalve het voor de 
persoon ter linkerzijde onzichtbaar wegleggen van een steen, 
wordt met buitengewone passie het rechtleggen ervan ter hand 
genomen. Nog steeds ziet de linkerbuurman/vrouw niks.
Velen verraden zich. Ze pakken rechts en gooien met links weg, 
daarbij soms strijdend welk van de twee het eerst handelt. Ook 
bij het claimen van een steen vindt er een intern gevecht plaats, 
moeilijker gemaakt omdat er nog stenen opengelegd moeten 
worden. Daarbij wordt niet zelden eerst een steen weggelegd, 
met links, voordat de geclaimde steen wordt opgepakt, met 
rechts. Ondertussen pakt de volgende speler al zijn steen, met 
rechts, om liefst zo snel mogelijk een steen weg te leggen, met 
links. Degene die zojuist gepungd of gechowd heeft, heeft het 
nakijken, want afgezien dat zijn eigen armen in de weg zitten, 
wordt het zicht op de weggegooide steen ontnomen door de 
linkerhand van de speler ter rechterzijde. Kunt u het nog 
volgen?
Ik niet. Dat werd laatst bewezen op het Gouden Draak toernooi 
in Nijmegen, waar ik echt de weg kwijt raakte. Ik wist niet eens 
meer wie er nou aan de beurt was.� 
Er zijn er die kunnen verhalen hoe hun linkerhand op de rug 
werd gebonden toen zij op school moesten leren schrijven, 
met rechts. Zover wil ik niet gaan, maar het zou tot de regels 
van het spel moeten behoren dat het pakken en weggooien van 
stenen alleen door de rechterhand mag worden gedaan. Bij 
snelschaken bestaat de regel dat het doen van een zet en het 
aftikken van de klok door dezelfde hand moet gebeuren, dus 
waarom bij mahjong niet een dergelijke regel? Uitgezonderd de 
werkelijk linkshandigen durf ik de huidige handelwijze niet als 
‘links’ maar als ‘slinks’ te betitelen.

� Wikipedia, let op het verschil in de Engelse en Nederlandse 
versie
� ter verificatie: Marianne Croeze en Leni Janssen

In IJsselstein spelen Tonny en Gerard regelmatig mahjong 
met Gemma en Michel. Niet alleen tijdens de tweewekelijkse 
clubavond bij De Negen Poorten, maar ook eens per maand 
in huiselijke kring. 
Zo ook tijdens een speelavond in augustus, als warming-up 
van het door De Negen Poorten georganiseerde NK Chinees 
Officieel. Saskia, dochter van Gemma en Michel, speelde 
een rondje mee. Alles leek heel normaal te gaan. Langzaam 
aan kwamen Saskia, Gerard en Michel steeds dichter bij een 
‘hu’, met slechts één steen op de lat. Al hun pungs en chows 
lagen open op tafel, dus voor alle drie was ‘All Melded’ bin-
nen handbereik. Toen maakte Tonny een open pung en bleef 
ook zij met één steen over. De spanning werd steeds groter, 
wie gooit een ‘verkeerde’ steen weg zodat een ander hu kan 
maken! Tot teleurstelling van alle spelers werd het remise. 
Iedereen toonde zijn laatste steen en: wat bleek, alle vier 
zaten te wachten op dezelfde steen: Teken 8. Michel Lamers: 
‘Dat twee spelers op dezelfde steen wachten, komt nog 
wel eens voor, maar vier spelers, dat hebben we nog nooit 
meegemaakt. De kans op deze situatie is volgens mij 1 op 
2.863.146. Eigenlijk kun je wel spreken van een ‘bijzondere 
hand’, waarvoor alle spelers 88 punten verdienen.’

Nog zeldzamer
De redactie van Mahjong Magazine vroeg rekenmeester An-
ton Kösters om een reactie. Volgens hem is het nog zeldza-
mer dan de berekening van Michel aangaf. Anton: ‘Een mah-
jongspel heeft 144 stenen, 8 daarvan (bloemen en seizoenen) 
zijn jokers en geven slechts recht op trekken van een andere 
steen.’ Anton bekijkt het als volgt.

Stel, ik leg een spel van 144 stenen omgekeerd op tafel 
en laat vier mensen een willekeurige steen trekken (als 
ze bloem/seizoen pakken, dan mogen ze een volgende 
trekken) . Hoe groot is dan de kans dat ze alle vier de-
zelfde steen hebben? 
Er zijn effectief 136 stenen, voor de eerste is de kans op 
trekken van de bewuste steen (stel teken acht)  4 / 136, 
voor de tweede (op voorwaarde dat de eerste inderdaad 
de teken acht pakte) 3 / 135, voor de derde 2 / 134 en 
voor de vierde 1 / 133. 
Dat maakt 4 * 3 * 2 * 1 /  136 * 135 * 134 * 133 =  1 / 13 
633 830 ; zeg 1 op 13 en een half miljoen.

‘Maar ik zie een spelletje mahjong hier als een ingewikkelde 
manier om willekeurig vier stenen te trekken uit 144 beschik-
bare stenen. In de praktijk heb ik het nog nooit meegemaakt 
dat een spelletje in een situatie belandde waarin vier mensen 
slechts één steen over hadden. De kans dat dit gebeurt, is 
volgens mij onmogelijk te berekenen. Maar is wellicht nog 
kleiner dan de genoemde 1 op 13-en-nog-wat-miljoen.’ 
Misschien hebben andere mahjongspelers andere opvat-
tingen. Laat het de redactie (redactie@mahjongbond.org) 
weten!

•

•

•

Redactie

Een wonder in IJsselstein
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TOERNOOI-IMPRESSIES

IJsselstein – De 
Negen Poorten 

Toernooiredactie

1. Laurent Mahé (FR) (16 - 373)
2. Gerda van Oorschot (NL) (14 - 487)
3. Gertjan Davies (NL) (14 - 457)

9 september – Chinese Official

Het tweede kwalificatietoernooi voor 
het OEMC 2007 was meteen ook het 
tweede Open NK. Er waren de no-
dige buitenlandse mahjongvrienden te 
begroeten: maar liefst 14 Hongaren, 4 
Belgen, een Duitse en een in Duitsland 
wonende Brit, een in Nederland wonen-
de Portugese en 3 Fransozen. Samen 
met 72 Nederlanders streden zij om de 
hoofdprijs en de Nederlanders dus ook 
nog voor de kwalificatie. 
De locatie was weer eens ‘iets anders’. 
We speelden in (de aula van) het Cals 
College en daar was niks mis mee. Er 
was sowieso niks mis met de organisa-
tie en het verloop van het toernooi. Je 
zou daardoor haast vergeten hoeveel 
werk het de organisatoren telkens weer 
kost om überhaupt een toernooi vlek-
keloos te laten verlopen. 
Laurent Mahé was in IJsselstein de 
vaardigste en/of de gelukkigste. Met het 
maximaal haalbare aantal van 16 ta-
felpunten, hadden de nummers 2 en 3, 
Gerda van Oorschot en Gertjan Davies 
met 14 punten, het nakijken.Titelver-
dedigster Eveline Broers werd ditmaal 
zesde, overigens ook met 14 punten en 
deed daarmee wél goede zaken voor 
het kwalificatieklassement. Een van 
de trouwste (en oudste) toernooitijgers 
deed het ook zeer goed vandaag: Riek 
Strik stond na drie ronden bovenaan, 
maar scoorde helaas ‘zero points’ in 
de laatste ronden en werd uiteindelijk 
‘slechts’ elfde.

30 september – Riichi

Het tweede riichitoernooi van 2006 vond 
traditiegetrouw plaats in Boerderij Groot 
Krakhorst te Leusden. Een gezellig 
onderkomen, waarin precies de beno-
digde tien tafels passen. Nou vooruit, 
er kunnen best nog een paar tafeltjes 
bij, maar de vaste kern van riichispe-
lers stabiliseert al jaren rond de veertig 
en meer wil organisator Sjef Strik er 
eigenlijk ook niet hebben. Nadat de 
laatste twee toernooien in Leusden door 
een Rijnders waren gewonnen, vond 
Désirée het wel welletjes en schreef zij 
weer eens een toernooi op haar palma-
res bij. Twee trouwe deelnemers die we 
niet vaak op het podium zien, werden 
vandaag tweede en derde: Gerard Strik 
en Jan Thomassetti.
Opmerkelijk was dat erkende cracks als 
Marianne Croeze, Gerda van Oorschot 
en Robert Rijnders het niet al te best 
deden. Robert, die de laatste toernooien 
toch al wat in een dip lijkt te zitten, 
stond zelfs laatste na twee ronden. In 
de derde ronde deelde Désirée de be-
slissende klap uit: ze mag onder meer 
48 (duizend) punten bijschrijven voor 
een ‘self pick’. Zij sloot de ronde dan 
ook af met 95 pluspunten. Robert vond 
een laatste plaats schijnbaar te gortig, 
want de vierde ronde schreef hij op zijn 
naam met 54 punten. Daardoor eindig-
de hij uiteindelijk nog als dertiende. Ria 
Vlaar, een ‘aangenomen’ Rijnders, werd 
laatste, maar zij heeft zich waarschijnlijk 
gespaard voor haar grote klapper.

Leusden - Kinryu 
Majan Taikai

Rotterdam – NK     
NTS 
7 oktober – NTS 

Dat er niet voor niets een Mahjong 
Magazine gewijd was aan geluk en 
bijgeloof bleek op dit toernooi maar 
eens. Ria Vlaar, de week ervoor nog 
als laatste geëindigd op het KMT, had 
de goden schijnbaar gunstig gestemd. 
Ondanks een bijna fatale limiet tegen, 
in de laatste ronde én op Oost, vond ze 
zichzelf toch terug op de eerste plaats.
Tweede werd Diana van der Wetering; 
debutant Stephen Troost legde beslag 
op de derde plaats. Dat een NTS-toer-
nooi meestal wordt beslist in het voor-
deel van die gelukkige(n) die een limiet 
weten te scoren is al vaker bewezen 
en ook dit toernooi was daarop geen 
uitzondering. Wat niet wegneemt dat 
juist dát ook één van de charmes van 
het NTS is. Iedereen kan tot de laatste 
ronde, het laatste spel nog winnen. 
Dat Ria er vandaag met de hoofdprijs 
vandoor zou gaan, was na de eerste 
ronde nog niet duidelijk, want ze begon 
licht ‘negatief’. In de tweede ronde sloeg 
ze echter toe met een Drie Wijzen-spel, 
goed voor 8000 punten. Dit was echter 
niet eens goed genoeg voor de ronde-
winst óf de leiding. Stephen scoorde 
namelijk wél op Oost een limiet en ging 
op kop. In ronde 3 nam Ria wel de kop 
en ze stond die niet meer af. Er waren 
72 deelnemers aan het dertiende NK. 
Ingrid Broeder had de prijzen uitgezocht 
en had daar veel werk van gemaakt. 
Het was de eerste keer dat alle spelers 
uit de top 10 bloemen kregen.

1. Désirée Heemskerk (172)
2. Gerard Strik (91)
3. Jan Thomassetti (81)

1. Ria Vlaar (11512)
2. Diana van der Wetering (10623)
3. Stephen Troost (10450)
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Almere – Drie 
Seizoenen 
21 oktober – NTS

Of het toernooimoeheid was? Er waren 
‘slechts’ veertig mahjongers bijeen in 
Almere, dat alweer zijn derde toernooi 
van 2006 beleefde, na de twee toer-
nooien van de Drie Wijzen (ook NTS) 
en het Tile Hog CO-toernooi. Ook deze 
keer was er organisatorisch niks aan 
te merken op het derde toernooi van 
de Drie Seizoenen en de aanwezigen 
streden als vanouds om de limieten. 
Leni Jansen was dan wel gehandicapt 
(zij speelde met haar rechterarm in 
een mitella), maar zij ging furieus van 
start. Net als Janco Onnink en Dewi 
Sastriasaputra trouwens. Maar waar 
die laatste twee gedurende het verdere 
verloop wegzakten, bleef Leni de hele 
dag meespelen om de hoofdprijs. Zeker 
na de derde ronde, waarin ze een limiet 
scoorde (maar niet op Oost). Hedwig 
Mensink sloeg echter toe in ronde 4, 
met een limiet wél op Oost, waarna 
José de Vries de koplopers stevig atta-
queerde in de vijfde ronde en zich op de 
tweede plaats nestelde. Ronde 6 bracht 
niet al te veel spannends – de koplo-
pers gaven elkaar niet veel toe – maar 
Hedwig had het beste voor de laatst 
bewaard. Door twee positieve scores 
in rondes 7 en 8, tegen twee negatieve 
bij de concurrentes, passeerde ze eerst 
José en in de laatste ronde ook Leni. 
Titelverdedigster Eveline Broers was 
er dit keer niet bij, Marianne en Jaap 
Croeze ook niet. Die zaten namelijk in 
China om een potje te mahjongen.

1. Hedwig Mensink (9414)
2. Leni Janssen (8573)
3. José de Vries (6792)

11 november – Chinese Official

Maar liefst 116 deelnemers, een record 
in de Nederlandse toernooigeschiede-
nis, waren in Nijmegen bijeen gekomen 
voor het toernooi van de Gouden Draak. 
Voor de tweede keer werd er volgens 
de CO-regels gespeeld en was het een 
mahjongdame die won: Désirée Heems-
kerk was wederom niet te stuiten. Ze 
behaalde in Nijmegen het maximale 
aantal van 16 tafelpunten. Spannend 
was het vooral voor de plaatsen 2 tot 
en met 10. Chris Redmond (GB) werd 
tweede, Norbert Zsámboki (H) derde, 
beiden met 14 punten. Vijf deelnemers 
met 13 punten vielen naast het podium. 
De prijzen voor de teams waren al-
lemaal voor de Nederlanders: Désirée’s 
GoGo girls, met Ingrid Broeder, José 
Kniest en Marianne Croeze, legden be-
slag op de eerste prijs, vóór team Noor-
denwind en team Westenwind. Naast 
de 72 Nederlanders waren er spelers uit 
Oostenrijk, Portugal, Engeland, België, 
Zweden, Hongarije, Duitsland en Frank-
rijk. Daags na het toernooi werd een 
vriendschapstoernooi gehouden, waar-
schijnlijk als een soort repetitie voor 
een mogelijk tweedaags evenement 
volgend jaar. En dat zit er wel in, want 
er waren maar liefst 63 deelnemers. 
Dat toernooi werd gewonnen door de 
fransman Vivian Hetmaniuk, vóór Anton 
Kösters (ook 14) en Gerard Strik (13). 
De originele Japanse mahjongceintuur 
was voor Anton, die over beide dagen 
totaal 24 punten scoorde.

Nijmegen – Gouden 
Draak 

1. Désirée Heemskerk (NL) (16 - 383)
2. Chris Redmond (GB) (14 - 303)
3. Norbert Zsámboki (H) (14 - 221)

Hoe minder toernooien je speelt, hoe 
makkelijker het is hoog te staan op de 
Europese mahjongranglijst (MERS). In 
de toptien staan maar liefst drie spelers 
die niet meer dan twee internationale 
toernooien achter hun naam hebben. 
Het systeem gaat nu eenmaal uit van 
gemiddelden, en een slecht toernooi 
betekent dan meteen een minder mooie 
positie. Wat dat betreft mogen de 
posities van Otto Myslivec en Norbert 
Tschinkel uit Oostenrijk (4 resp. 5 toer-
nooien) en van Sune Korreman (Dene-
marken) respect afdwingen.
Geen Nederlanders in de top tien, die 
reizen te veel toernooien af. Beste 
Nederlander is Sjef Strik op 15 (4 toer-
nooien, 762 punten), gevolgd door Dirk 
Borst op 18 (2 toernooien, 743 punten) 
en Anita Neve op 19 (6 toernooien, 737 
punten).
Absoluut recordhouder wat het aan-
tal toernooien betreft is onze Anton 
Kösters. Hij speelde 12 toernooien, 
maar wordt dan ook bestraft met een 
60e plaats (605 punten). Tweede op 
deze lijst is Jaap Croeze (10 toernooien, 
plek 92, 537 punten). 

Veel spelen is dom

Martin Rep

Totaal

1 Jean Pascal Auberval (F, Isle 
de la Réunion)

935

2 Otto Myslivec (A) 932

3 Gabriele Sallmutter (A) 926

4 Emmanuel Tai Leung (F, Isle de 
la Réunion)

907

5 Luca Gavelli (I) 894

6 Anders Labich (DK) 885

7 Sune Korreman (DK) 877

8 Norbert Tschinkel (A) 858

9 Mathieu Ugo (F) 810

10 Brian Krog (DK) 796

De volledige lijst is te bekijken op 
internet: European Mahjong Association  
(http://mahjong-europe.org/ranking/) en 
een minder uitgebreide versie op Mah-
jong News (http://www.mahjongnews.
com/emalist.htm)
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a: aantal, g: gemiddelde, p: punten

Is mahjong nu een spelletje van geluk of een 
echte denksport? De meningen daarover 
zijn verdeeld en men neigt er voornamelijk 
toe het onder de spelletjes te rekenen. De 
ranglijst(en) en de toernooiuitslagen geven 
duidelijk aan dat de geluksfactor slechts 
zeer beperkt is. Soms is er een verrassing 
tijdens een toernooi, en dan vooral waar-
bij de Nederlandse Toernooiregels worden 
gehanteerd, maar over al die jaren blijken 
dezelfden het beeld aan de top te bepalen 
en de beeldjes van de eerste plekken mee 
naar huis te nemen. Robert en Ton Rijnders, 
Ingrid Broeder, Désirée Heemskerk, Mari-
anne Croeze en Eveline Broers zijn telkens 
terugkerende namen. Ook van Sjef Strik 
weten we dat hij eigenlijk veel hoger in de 
ranglijst thuishoort dan hij staat, maar door al 
dat georganiseer komt hij niet aan competitie 
toe. Soms lijkt het erop dat er nieuwe namen 
zich mengen (Chris Scheffler, Yvonne van der 
Heide, Gerda van Oorschot), maar het is een 
jarenkwestie en vooral constant presteren. 
Dat het aantal bonuspunten voor deelname is 
gehalveerd doet daar weinig  aan af. Som-
migen van ons spelen nu eenmaal beter, zijn 
wellicht ook beter bestand tegen de druk en/
of spanning tijdens een toernooi. Niet zozeer 
het winnen van toernooien is daarom bepa-
lend voor de top in de ranglijst, meer is dat 
het maken van die ene uitglijer, die nog twee 
jaar meetelt. De komende toernooien kunnen 
een aantal mensen uitglijers of afwezigheid 
van twee jaar eerder weer goedmaken. Mijn 
verwachting is dan ook dat de samenstelling 
van namen in de top 10 het eerstkomende 
halfjaar een minieme wijziging ondergaat. 
Dat geldt overigens ook voor de grote mid-
denmoot en de staart. De wijzigingen zijn 
marginaal. Was mahjong een geluksspel, dan 
was de ranglijst niet zo statisch. Het vermo-
gen tot concentratie, tactisch kunnen spelen, 
uithoudingsvermogen en stressbestendigheid 
zijn factoren die cruciaal zijn en mahjong 
tot echte denksport verheffen. Soms heb je 
geluk, maar de geluksfactor is allesbehalve 
doorslaggevend in het grote geheel van de 
totstandkoming ranglijst. Daarom pleit ik dan 
ook voor de wijziging van bepaling van het 
Nederlands Kampioenschap. Dit dient jaar-
lijks te worden toegekend aan de koploper 
in de nationale ranglijst. Uitreiking tijdens het 
‘Bindstoernooi’ in december. Het wordt tijd.

Denksport
Adrie van Geffen

a g p

1 Robert Rijnders 19 72 949

2 Eveline Broers 14 75 888

3 Chris Scheffler 22 58 866

4 Marianne Croeze 21 58 864

5 Gerda van Oorschot 21 58 861

6 Désirée Heemskerk 19 61 854

7 Ton Rijnders 13 74 848

8 Ingrid Broeder 19 61 842

9 Yvonne van der Heide 14 68 832

10 Paula Pareira Gomes 16 65 819

11 Janco Onnink 20 55 814

12 Anton Kösters 16 62 813

13 Harry Kal 21 52 801

14 Hans Rijnders 16 61 789

15 Anita Neve 15 61 786

16 Ma Prem Sohana 17 59 778

17 Jaap Croeze 20 52 778

18 Wim Rijnders 14 62 774

19 Dirk Borst 8 72 763

20 Arthur Schouten 10 66 753

21 Albert de Bakker 16 57 748

22 Yvonne Heemskerk 20 49 745

23 Jan Thomassetti 12 62 738

24 Hans van der Poel 22 44 729

25 Rudy Wong Chung 8 69 725

26 Betsie Daanen 10 65 716

27 Harald Borst 7 69 709

28 Yvonne Nijs 7 68 706

29 Gerard Strik sr 14 56 705

30 Joke Driehuis 8 65 686

31 Jelte Rep 11 59 682

32 Barend Eversen 7 64 679

33 André Rijnders 16 51 678

34 Zeger de Jong 11 58 673

35 Adrie van Geffen 15 49 665

36 Wil Meijer-Kal 14 50 651

37 Dicky Rep 8 60 644

38 Greet Kamper 15 46 635

39 Sandra van de Berkt 18 43 635

40 Ria Rep 13 50 632

41 Marjan Demmer 7 60 626

42 Marianne Strik 14 47 620

43 Annemiek Mallee 10 54 613

44 Teus Kamper 15 44 613

45 Piet Scholte 10 54 611

46 Frans Roquas 5 61 608

47 José Kniest 18 39 604

48 Rien Viergever 16 42 601

49 Jacobine van der Horn 12 49 600

a g p

50 Mikki Bes 7 56 590

51 Marja van Diggele 9 51 580

52 Gert Jan Davies 11 49 580

53 Martin Rep 8 52 578

54 Jan Ketzer 13 45 571

55 Ida van der Bij 10 49 564

56 Diana Westdijk 9 51 563

57 Petra Elferink 11 47 561

58 Gert van der Vegt 10 48 560

59 Riek Strik 18 32 548

60 Leni Janssen 13 43 545

61 Paul Deege 11 44 543

62 Erik Wessel 6 52 538

63 Lenie van Doorn 5 54 538

64 Jenneke Kragt 10 45 533

65 Frederike Ouderkerk 10 45 532

66 Riet Wedda 8 50 530

67 Eric van Balkum 7 49 523

68 Conny Scheffler 11 45 516

69 Eugenie Teunissen 12 41 513

70 Ida Osinga 9 45 508

71 Diana van de Wetering 6 48 490

72 Ria Vlaar 13 38 490

73 Chris Janssen 11 39 484

74 Gerrit Kragt 9 42 479

75 Margriet Groen 6 47 478

76 Berrie Heijn 11 39 475

77 Maurice Demmer 7 44 470

78 Tanny Hiemstra 6 45 458

79 Linda Thomassetti 11 34 438

80 Jeroen Meijer 12 32 432

81 Wilmar Kränzlein 13 29 425

82 Ada Ketzer 9 35 413

83 Harry Koot 7 36 403

84 Wil Foekema 8 34 391

85 Joos Bijl 10 30 379

86 Judith Baruch 6 37 375

87 Dewi Satriasaputra 8 34 370

88 Margarete Rooimans 7 32 344

89 André Boer 7 29 317

90 Tonia Strik 10 24 309

91 Max van der Tol 5 30 300

92 Colette Faber 5 30 298

93 Thea van de Lubben 5 29 294

94 Hedwig Mensink 5 29 288

95 Onno Kiviet 9 21 284

96 Joost van Doorne 5 26 262

97 Christien Kruysse-Kal 5 22 216

98 Wiepy van Kuppeveld 6 16 172



Indien onbestelbaar svp retour aan:
  Marjan Demmer
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  2513 CD Den Haag

Mahjongkalender
Zaterdag 9 december 2006, Bondstoernooi, Alle erkende 
spelregels, Zaal de Akker, Melkpad 14a, Hilversum, 10.30-18 
uur. Inschrijving: gratis (inclusief lunch). Alleen toegankelijk 
voor leden van de Nederlandse Mahjong Bond. Inschrijving 
sluit 2-12-2006, Contact: Chris Janssen, chrisjanssen@
mahjongbond.org; Martin Rep, mrep@mahjongnews.com, 
06-20424478. Internet: www.mahjongbond.org.

Zaterdag 30 december 2006, 1st Baden Open Mah Jong 
Tournament, Mahjong Competitie Regels, Café-restaurant 
Doblhofpark, Pelzgasse 1, Baden/Vienna. Inschrijing: € 27 
per persoon naar: Raiffeisenbank Baden, Zweigstelle A-2511 
Pfafstätten; Kto. Nr.: 3822509 ; Blz.: 32045; BIC: RLNWAT-
WWBAD; IBAN: AT 1232 0450 0003 8225 09. In het bedrag 
is inbegrepen: mahjongtoernooi, lunch, koffiepauzes, verfris-
singen tijdens pauzes en prijsuitreiking. Inschrijven mogelijk 
voor Nieuwjaarsprogramma. Contact: Otto Myslevic,  
otto@myslivec.com. Internet: www.mahjong.at.gg. Eerste 
toernooi met de vernieuwde Mahjong Competition Rules 
(nieuwe uitgave World Mahjong Association).

Zondag 14 januari 2007, Kongrovers Toernooi, Mahjong 
Competitie Regels (tevens kwalificatietoernooi voor OEMC 
2007), Flevohuis, Kramatplantsoen 101, Amsterdam. In-
schrijving: € 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 18-12-2006. Contact: Gert van de Vegt,  
gert@kongrovers.nl, 075-6161734, Anita Neve, a.neve@ 
tiscali.nl, 020-6893301, Jacobine van der Horn,  
jvanderhorn@zonnet.nl, 06 -51510843. Internet:  
www.kongrovers.nl.

Zaterdag 27 januari 2007, Open Danish Championship 
2007, Mahjong Competitie Regels, Aarhus. MERS-toernooi 
(2 pt). Contact: Tina Christensen, tina@mahjong.dk; Anders 

Labich, labich@mahjong.dk. Internet: uk.mahjong.dk. Datum 
en MERS moeten nog worden bevestigd door de EMA.

Zaterdag 24 februari 2007, Kersenbloesem Toernooi, Riichi-
mahjong, Groot Krakhorst, Bolderikhof 18, Leusden,  
10.30-18 uur. Inschrijving: maak € 10 (niet-leden van de Neder-
landse Mahjong Bond € 12,50) over op postgiro 9655009 t.n.v. 
J.J.L.A. Strik te Wijchen. Inschrijving sluit 17-2-2007. Contact: 
Martin Rep, riichi@mahjongnews.com, 06-20424478, Sjef Strik, 
sjefstrik@riichi.nl, 024-6424228, Frans Roquas, roquasf@
xs4all.nl. Internet: www.riichi.nl.

Zaterdag 17 maart 2007, Witte Draak Toernooi, Nederlandse 
Toernooi Spelregels, Zaal de Akker, Melkpad 14a, Hilversum, 
10.30-18.00 uur. Inschrijving: maak € 16 (niet-leden van de 
mahjongbond € 18,50) over op postbankrekening 8505616 van 
J. Rep onder vermelding van Toernooi 2007. De volgorde van 
inschrijving is bepalend voor toelating tot het toernooi. Leden 
van de mahjongbond hebben voorrang. Het deelnemersveld 
bestaat altijd uit een veelvoud van vier. De organisatie beslist 
over het aantal deelnemers en plaatsing op de wachtlijst. Con-
tact: Jelte Rep, jelterep@wanadoo.nl, 035-6853109. Internet: 
www.mahjong-gooi.nl.

Zaterdag 14 april 2007, Tournoi International de Mah-Jong de 
Paris, Mahjong Competitie Regels, Parijs. MERS-toernooi  
(2 pt). Laurent Mahé, laurent.mahe@noos.fr.  
Internet: magicmahjong.free.fr/Paris2007/Paris2007.html,  Vier 
ronden van 90 minuten. Organisatie: le Magic Mahjong Social 
Pung en de Fédération Française de Mah-jong.

Zondag 15 april 2007, Fu-Hing Toernooi, Hongkongmahjong, 
Restaurant Fu-Hing, Kerkplein 11, Varsseveld, 10.30-18 uur. 
Inschrijving: € 12.50; voor een Chinees buffet 10.00 extra. 
Betalen op rekeningnummer 501381260 t.n.v Mahjongclub Fu 
Hing, Dinxperlo. Contact: Richard van Gessel, r.vangessel@
zonnet.nl; Cor Hoogland, c.hoogland6@chello.nl. Internet: 
www.mahjongclubfuhing.nl.

Zaterdag 21 april 2007, MCR Copenhagen Open, Mahjong 
Competitie Regels, Kopenhagen. MERS-toernooi (1 pt). 
Contact: Tina Christensen, tina@mahjong.dk; Anders Labich, 
mahjong@daimi.au.dk. Internet: www.mahjong.dk.

Zaterdag 28 april 2007, Drie Wijzen Toernooi, Nederlandse 
Toernooi Spelregels, Almere. Contact: Robert Rijnders,  
dumarest@planet.nl.

Zaterdag 2 juni 2007, Tilehog Toernooi, Mahjong Competitie 
Regels, Almere. MERS-toernooi (1 pt).

Donderdag 21 juni - zondag 24 juni 2007, Second Open Eu-
ropean Mahjong Championschip, Mahjong Competitie Regels, 
Kopenhagen. MERS-toernooi (5 pt). Contact: Tina Christensen, 
tina@mahjong.dk; Anders Labich, mahjong@daimi.au.dk.  
Internet: oemc.mahjong.dk.


