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De ALV is niet zomaar een bijeenkomst
Het is weer zover: de ALV staat voor de
deur. Op 25 februari a.s. wordt deze gehouden in IJsselstein en we hopen dat
je erbij bent. Traditioneel wordt de ALV
niet overmatig druk bezocht; dertig tot
veertig leden zijn er meestal wel, maar
meer niet. Op zich niet erg natuurlijk,
want de aanwezigen vertegenwoordigen veelal (bij machtiging) de niet-aanwezigen, dus er wordt wel onderling
gesproken over de ALV. En dat is maar
goed ook – de ALV is niet zomaar een
bijeenkomst maar een serieuze aangelegenheid. Per slot van rekening worden
daar zaken besproken als financiën,
beleid, reglementen en promotie en dat
gaat iedere mahjonger aan.
We hebben dit jaar een voor de bond

essentiële kwestie op de agenda: het
‘clublidmaatschap’. Hierover is met de
clubvoorzitters uitvoerig vergaderd en
gediscussieerd en we doen op de ALV
een voorstel dat ertoe moet leiden dat
er meer mahjongers lid worden van de
bond, waardoor een aantal zaken makkelijker te organiseren én goedkoper
wordt. En dat laatste merk je als lid van
de bond dan weer in je eigen portemonnee, door de te verwachten verlaging
van de contributie.
Wil je over deze en andere zaken mee
discussiëren? Zorg dan dat je op 25
februari in IJsselstein bent.
Robert Rijnders
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BESTUUR

Ik ga een beetje weg, maar blijf
ook een beetje
Is dat erg: Martin Rep, na de ALV van 25 februari, weg als
voorzitter van de Nederlandse Mahjong Bond?
Natuurlijk moeten nu alle leden massaal ‘ja’ gaan roepen.
Maar zelf vind ik het helemaal niet erg. Integendeel, wat er
nu aan de hand is bij de bond, is erg gezond.
Begin jaren negentig heb ik mahjong geleerd van mijn broer
Jelte. Dat waren destijds de gewone klassiek Chinese regels,
maar ik raakte pas echt geboeid door het spel toen ik interessanter varianten als Hongkong- en riichimahjong ontdekte, en
later Chinees Officieel.
Toen mij bij de oprichting van de mahjongbond gevraagd
werd of ik voorzitter wilde worden, heb ik daarop vooral ja
gezegd omdat de andere beoogde bestuursleden fervente
aanhangers van de aloude Nederlandse Toernooi Spelregels
waren, ook al kwamen ze ook graag op toernooien waarop
andere mahjongsoorten werden gespeeld. Ik wilde, zeg
maar, erbij zijn om te voorkomen dat de moderne varianten
ondergesneeuwd zouden raken bij zoveel NTS-liefhebbers.
Die angst was achteraf bezien volkomen overbodig. Mijn
medebestuursleden bleken net zo gek op die nieuwe varianten als ik. We moeten zelfs een beetje oppassen dat het NTS
niet het stiefkindje wordt, al ben ik daar persoonlijk niet zo
Foto Theo van Zwam/De Gelderlander
bang voor.
Ik kan, met andere woorden, mijn plekje als voorzitter best
ontruimen. Bovendien blijkt het ook niet moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden. Leden die worden aangesproken om iets
voor de bond te doen, zeggen zelden nee. Het is een gezonde ontwikkeling bij een gezonde bond.
En verder hoeven jullie me niet te missen. Ik blijf redacteur van dit prachtblad, ik blijf zelfs het komende jaar bestuurslid, ik blijf
mijn MahjongNews-website onderhouden. En als het goed is – daar is eigenlijk deze hele operatie om begonnen – zullen jullie
me vaker ontmoeten op toernooien. Als speler, wel te verstaan.
Martin Rep

Gokje in de Sponsor Loterij helpt de
mahjongbond aan geld
De Nederlandse Mahjong Bond een financiële impuls geven zonder dat het je extra geld kost – het kan! Wie meespeelt in de
Sponsor Loterij, kan bepalen dat het geld dat hij of zij aan loten uitgeeft, deels ten goede komt van de mahjongbond.
De bond heeft hiertoe een samenwerkingscontract afgesloten met de organisatie van deze loterij. De Sponsor Loterij is de
enige loterij in Nederland die verenigingen een aanzienlijke financiële impuls kan geven. Ze steunt goede doelen op het gebied
van sport, gezondheid en welzijn. Het bijzondere aan de Sponsor Loterij is dat spelers zelf kunnen bepalen voor welk doel ze
meespelen. Een lot in de Sponsor Loterij kost € 6,80 per maand. Als je de Nederlandse Mahjong Bond uitkiest, krijgt die € 3,40
van elk lot dat je koopt. Voor onze bond zijn geen kosten verbonden aan deze samenwerking.
Het bestuur, en met name de penningmeester, zou het erg op prijs stellen als leden die van een gokje in een loterij houden, op
deze wijze met de Sponsor Loterij in zee gaan.
Meer info: secretaris@mahjongbond.org
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Mahjong leidt tot

Dr. Mahjong

Sjanghai van omstreeks 1920 was
een fenomeen. De stad was in handen
van buitenlanders maar het was geen
kolonie. De meeste inwoners waren
Chinezen maar ze werden niet geregeerd door China. Het was een van
de vijf vrijhavens, die China voor het
Westen had moeten openen. Sjanghai
was de grootste stad van Azië, groter
dan Hongkong, groter dan Tokio. Het
was een toevluchtsoord voor mensen
die waren gevlucht voor de oorlogen
en de armoede. Alles was er te vinden:
ontucht, zedeloosheid, opwinding,
criminaliteit, intellectuelen, revolutionairen, opiumdealers, wereldverbeteraars,
oplichters en vooral heel veel avonturiers. En het mooiste van alles: dag en
nacht kletterden er de mahjongstenen.
In dit Sjanghai arriveerde in 1912 een
pas afgestudeerde ingenieur uit Amerika, Joseph Parker Babcock geheten.
Hij was uitgezonden door de Standard
Oil maatschappij en droomde ervan hier
zijn fortuin te maken. Dat was de droom
van iedere westerling die naar Sjanghai
kwam. Maar Joe Babcock slaagde waar
zoveel anderen faalden. In de chique
American Club van Sjanghai maakte

Joseph P. Babcock werd rijk door mahjong.
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Joe Babcock exporteert het
nieuwe spel naar Amerika en
wordt miljonair

ook Babcock kennis met het opwindende mahjongspel en ook hij ontkwam
niet aan zijn bekoringen. Maar wat hem
vooral bekoorde waren de commerciële
mogelijkheden. Hij bedacht dat als hij
het spel én de nieuwe rage naar Amerika kon exporteren, hij zijn droom zou
waar maken. Een vriend aan wie hij zijn
plan voorlegde, zag er niets in. Thuis
in Amerika zouden ze al die verschillende Chinese opschriften niet uit elkaar
kunnen houden, het spel kon je niet in
één avond leren en er waren niet eens
spelregels in fatsoenlijk Engels.
Ook het laten fabriceren van een spel
was niet eenvoudig. Dat was een ingewikkeld en intensief handwerk, blijkt uit
een krantenartikel uit die tijd: ‘Halfnaakte mannen zagen het ronde scheenbeen van runderen op de juiste maat
voor mahjongstenen. Daarna worden de
gezaagde botten met de beitel gespleten tot vlakke stukken van de juiste
dikte. Dan gaan ze naar de volgende
arbeiders die ze met een soort krabber
vlak maken tot rechthoekige vormen en
een zwaluwstaart maken om ze aan het
bamboe te bevestigen. (..) Dan worden
het been en de bamboe samengevoegd. De stukjes bamboe en been
worden uitgespreid voor de werkman.
Een pot rijstlijm staat bij zijn rechterhand. En hij verbindt handig het stukje
been, ingesmeerd met lijm, aan de
bamboerug. Hierna worden de randen
van het been en het bamboe bijgezaagd
om ze gelijk te maken en de blanke stenen glad geschuurd. Vervolgens vindt
het graveren van de blanke gepolijste
stenen plaats. Dit is een precies werkje.
De Chinese ambachtslieden gebruiken
een eenvoudige boor om de contouren
van de kringen te plaatsen. Anderen
zetten met een kleine vork of een stukje



metalen in ruwe lijnen de bamboes op
de stenen. Weer anderen graveren de
tekens. De stenen met de kringen en
de bamboes gaan naar de graveurs,
die de contouren met de guts verder
uitwerken. Een zeer interessante fase
in het productieproces van mahjong
is het aanbrengen van kleuren op de
gegraveerde voorkanten van de stenen.
Een man brengt al het rood aan, een
ander al het groen, en zo voort. De verf
is op wasbasis gemaakt en wordt heet
gebruikt. Het wordt met de hand gedaan
met behulp van een olielampje. De verf
wordt niet alleen over de gravure maar
ook over het gladde oppervlak van de
steen geklodderd. Deze overdaad verknoeit de steen niet. De kleur hecht zich
alleen aan de gegraveerde delen en
wordt makkelijk met een vochtige doek
verwijderd van de gladde voorkant, die
niet gegraveerd is. Als de steen daarna
glad gewreven wordt met een droge
doek, is het spel klaar en gereed om in
ladekastjes verpakt te worden voor het
vervoer.’

Chinezen geven geen
korting
maar willen juist meer geld
bij grote hoeveelheden
Aanvankelijk was er slechts één fabriekje in Nanking dat mahjongspellen
kon maken. Daarmee zaken doen bleek
erg lastig te zijn, ondervond Babcock.
Na lang praten kon een prijs voor één
mahjongspel worden vastgesteld, maar
toen de Amerikaan een paar honderd
van die spellen wilde hebben, was
er van kwantumkorting geen sprake.
Integendeel, de prijs verdubbelde bijna.
Aan fabricage op grote schaal was
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HET STENEN TIJDPERK

zelfmoord

De Bund, de beroemdste straat van de vrijhaven Sjanghai.

veel meer werk verbonden, vonden de
Chinezen, en moest dus veel meer geld
opleveren.
Babcock zette in z’n eentje door en
in oktober 1920 exporteerde hij zijn
eerste mahjongspellen naar Amerika.
Op zijn aanwijzingen hadden Chinese
handwerklieden duidelijke cijfers en
letters op de stenen gegraveerd en
in ieder spel zat een boekje met zeer
simpele spelregels in leesbaar Engels,
geschreven door Babcock zelf. Het
nieuwe spel werd een gigantische rage
in de Verenigde Staten. Iedereen wilde
het spelen, iedereen wilde een mahjongspel. Babcock kon ze nauwelijks
aanslepen.
Het commerciële succes van mahjong
in Amerika was in belangrijke mate te
danken aan een uitgekiende publiciteitscampagne. Om het spel nog mysterieuzer en exotischer te maken werden
allerlei verhalen gelanceerd over de
oorsprong en het ontstaan ervan. Het
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zou zijn bedacht door de grote Chinese wijsgeer Confucius. Het zou zijn
bedacht door een Chinese visser als
middel tegen zeeziekte. Het zou zijn
bedacht door een Chinese generaal als
middel tegen de slaap. Het zou zijn bedacht door Noach in de Ark als middel
tegen de verveling. Het zou zijn bedacht
door de eerste Chinese keizer, die
ook de Chinese muur liet bouwen. De
Amerikanen konden niet genoeg krijgen
van dit soort verhalen en omarmden het
Chinese spel innig.
Hun Chinese medemens bleven ze met
de nek aankijken. Een populair liedje
uit die jaren luidde: ‘Nu Ma mahjong
speelt / wil Pa alle spleetogen dood /
We krijgen alle avonden nasi speciaal, / Chinees eten / Je moet Pa zien
zweten / Ma draagt een kimono / Ze
roept ‘pung’en ‘chow’ / De vaat staat op
het aanrecht / Pa wurgt op straat een
spleetoog / want Ma speelt mahjong.’
De kranten waarschuwden voor de ge-



varen van mahjong. Een journaliste was
getuige was van een nachtelijke partij
mahjong op een ouderwetse rivierstomer in China. In een blauwe wolk van
opiumsigaretten speelden drie Chinese
zakenlieden het nieuwe spel en joegen
er, met een oosterse glimlach op hun
gezicht, stapels geld doorheen. De vierde speler was ‘een blozende Engelse
jongen, die erg zijn best deed de indruk
te wekken dat hij een doorgewinterde
‘buitenlander’ was. Hij betaalde stapels
bankbiljetten met handen die nauwelijks
trilden. Zijn gouden haar zat in de war
en de krullen plakten op zijn bezwete
voorhoofd. Hij betaalde zijn verliezen
dapper, stapte nonchalant van tafel – en
schoot zichzelf twee uur later dood in
zijn hut, waar geen cent meer over was
van het geld van zijn bedrijf.’
Het hielp niet. Integendeel, dit soort
verhalen maakte mahjong alleen maar
nog spannender en boeiender.
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Mai Hatsune laat Kopen

Minder dan vier maanden scheiden ons nog maar van het
tweede Europees mahjongkampioenschap OEMC 2007. Wie
zijn de kanshebbers? Komen de Japanners wel? Waar slapen
de Nederlanders? Wie zijn de scheidsrechters? Mahjong
Magazine nam alvast een kijkje in de Deense hoofdstad.
Redactie
KOPENHAGEN – Wie zullen op het
OEMC 2007 in Kopenhagen straks de
tegenstanders zijn van de Nederlanders
die jacht maken op de titel Europees
Kampioen Mahjong? Terwijl de Nederlandse spelers al volop in training zijn, is
er nog onduidelijkheid over veel andere
spelers. Sune Korreman, de beste
Europeaan in Nijmegen in 2005 – hij
werd vijfde, na de vier Japanners die de
plaatsen 1 tot en met 4 veroverden – zal
hoogstwaarschijnlijk van de partij zijn.
Maar de Deense kwalificatieronde wordt
pas afgesloten op 21 april, dus verdere
namen zijn nog onzeker.

Mai Hatsune, wereldkampioene mahjong.
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Tina Christensen zal in ieder geval geen
deel uitmaken van het Deense team.
De voorzitster van de Deense mahjongbond is de centrale presentator op
het toernooi, net zoals Martin Rep dat
was in Nijmegen. De Chinese speler
‘Andy’ (Xujian Zheng) of Shi Hua Chen
zal haar toespraken in het Kantonees
vertalen, en Yukari Kugimiya (een in
Denemarken wonende Japanner) in
het Japans. Of wereldkampioene Mai
Hatsune en Masato Chiba, winnaar van
het OEMC 2005, ook weer hun opwachting zullen maken, is nog onbekend. De
kwalificatie in Japan wordt pas begin
maart afgerond. De Italiaanse bonden
FIMJ en AIMJ rondden onlangs de
kwalificatie af. Tot degenen die naar
Kopenhagen afreizen, behoort ook
Luca Gavelli, die in Nijmegen zesde
werd, één plaatsje na Sune Korreman.
De beste Nederlander van toen, Chris
Scheffler, zal er niet bij zijn. Hij was
gekwalificeerd, maar omdat zijn vrouw
Conny zich niet plaatste, haakte hij af.
Taiwan bij China?
Het ziet ernaar uit dat er ook weer spelers uit Taiwan zullen komen. Dragon
Chang, de Taiwanese mahjongpromotor, is druk bezig met het samenstellen van het team uit ‘Chinees Taipei’.
Aan de andere kant onderzoekt Jiang
Xuanqi, de grote baas van de Chinese
mahjongorganisatie, de mogelijkheden
om één gezamenlijk Chinees team af te
vaardigen, waarvan behalve Hongkong
en Macau ook Taiwan deel uitmaakt.
Wat Hongkong en Macau betreft zal
dat wel niet zo’n probleem zijn – beide
steden vallen onder het gezag van de
Volksrepubliek China – maar in de ‘af-



vallige provincie’ Taiwan zal men er wel
niet veel voor voelen onder de Chinese
partijvlag te gaan mahjongen.
Belgen komen ook naar het OEMC,
maar niet Jan en Linda Thomassetti,
die hebben laten weten niet te willen
komen. De enige Portugese deelnemer
(onze eigen Paula Pereira Gomes) dubt
niet meer, zij gaat. Verdere Portugezen zijn niet te verwachten. Ookl gaan
we voor het eerst kennis maken met
Spaanse en Bosnische titelkandidaten.
Nebo Oranjehotel
Als er een Oranjehotel is tijdens het
OEMC in Kopenhagen, dan is het wel
het City Hotel Nebo. Sjef Strik en Martin
Rep, die waren vrijgesteld van kwalificatiewedstrijden voor het Europees
kampioenschap, boekten er afgelopen
november al als eersten. “Het is vlak bij
het station, in de binnenstad dus en op
een kwartiertje wandelen van de Idrætsfabrikken, waar het toernooi wordt gehouden”, aldus Martin Rep. “En verder
is voor ons als Hollanders belangrijk dat
het niet duur is. Het hotel ligt wel in de
rosse buurt.”
Direct na afsluiting van de kwalificatieronde meldde nog een aantal Nederlanders zich aan. Gevreesd mag worden
dat het na het toernooi moeilijk slapen
zal worden, met al die rammelende
mahjongstenen tot diep in de nacht.
Het toeristisch programma dat Mahjong
DK heeft opgesteld voor de deelnemers
en hun partners is goed ontvangen.
Vooral de boottocht door de haven van
Kopenhagen is een hit. Al snel na het
bekendmaken van het programma was
dit onderdeel al uitverkocht.
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hagen nog wachten
Toernooi stuurde het
bestuur een invitatie
naar alle spelers die
zich hadden opgegeven voor kwalificatie,
maar die het niet
hadden gered. Van
hen meldden zich vijf
kandidaten. Op de
ALV wordt de naam
bekendgemaakt van
de gelukkige.

Gao Yuting, adviseur van het scheidsrechtersteam.

Teams
De mahjongspelers
kunnen nog maar
moeilijk wennen aan
de teamcompetitie.
Direct na de kwalificatieronde barstte een
lawine aan e-mails
over dit onderwerp
los. Sommigen zien
de teams als een
logische nieuwe stap

in de ontwikkeling van mahjong tot een
officiële sport, anderen wijzen erop dat
je mahjong in je eentje speelt en je niks
met anderen te maken hebt.
Hoe dan ook, in Kopenhagen zijn drie
prijzen beschikbaar voor de beste
teams (die elk uit vier spelers bestaan).
Op het OEMC 2005 waren de sponsors
goed voor een belangrijk deel van het
budget. Er waren belangrijke impulsen
van onder meer het Mahjong Museum
in Japan, Advanced Corporate Management van Rika Strik, Daja Mahjong,
Croese Mediation en Smit Transformers. De Denen hebben maar één
sponsor gevonden: Stephan Hilchenbach, die een Duitse online mahjongshop heeft. Hij regelde bijvoorbeeld
de speciale spellen die op het OEMC
zullen worden gebruikt. Maar er wordt
nog steeds gezocht naar die ene geldschieter die het mahjongfestijn straks
nog mooier kan maken.

Scheidsrechters
Het vierkoppige scheidsrechtersteam
in Denemarken staat onder leiding van
Uwe Martens, die de meesten van ons
kennen als voorzitter van de Duitse
Mah-Jongg Liga (DMJL). Uwe was
op het OEMC in Nijmegen gewone
scheidsrechter in het team, dat destijds
onder leiding stond van Désirée Heemskerk. Namens Hongarije is afgevaardigd
Norbert Zsámboki. Norbert maakte als
beginnend speler indruk op het Gouden Draak Toernooi, afgelopen herfst
in Nijmegen, waar hij de derde plaats
voor zich opeiste. Uit Oostenrijk komt
scheidsrechter Margarete Stollwitzer,
een onbekende naam voor de meesten
van ons.
Een ander bekend gezicht in het
scheidsrechterteam zal zijn Gao Yuting.
Gao was in Nijmegen adviseur op het
gebied van de spelregels. In geval van
twijfel zal hij als expert geraadpleegd
worden.
En de Nederlander in het scheidsrechtersteam? Daags na het Kongrovers
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Uwe Martens, hoofdscheidsrechter in Kopenhagen.
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Tweespalt in Almere
Jelte Rep
Almere-Haven is niet gebouwd voor de
argeloze bezoeker. Alle straten maken om de zoveel meter knikken die
je richtinggevoel knakken en dragen
namen zonder enige houvast. De
meest logische route is opgebroken en
gele omleidingborden verzorgen een
complete rondreis door het nieuwbouwstadje. Menselijke wezens, aan wie je
hulp zou kunnen vragen, wagen zich in
het donker niet op straat. De ingang van
Cultureel Centrum Corrosia, Markt 15,
blijkt achter het markplein te liggen en
om binnen te komen moet je teruglopen
naar een knop achter je en vervolgens
naar een geheel andere knop voor je.
Dan ben je waar je wezen wil: bij mahjongclub De Drie Seizoenen en ben je je
ergernis snel kwijt.
Want de mahjongstenen kletteren
er vrolijk op harde tafels. De twintig
spelers die er deze avond zijn, houden
minstens één oog op hun spel gericht
als de bezoeker zijn naam en bedoelingen bekend maakt. Voorzitter Max van
der Tol begrijpt dat hij een uurtje niet
mee kan spelen en aan zijn lichaamstaal te zien spijt hem dat wel enigszins.
We gaan ergens anders zitten, zodat hij
het verlokkende gekletter van de stenen
niet kan horen en ik zijn volledige aandacht krijg.
Max is trots op zijn club en op de
verjonging die er gaande is: “Er komen
steeds meer jonge mensen bij. We
hebben nu 28 leden. We adverteren
niet. We moeten het vooral hebben van
de mond-op-mond reclame. En van
internet, waarop we onze eigen website
hebben. En met ons toernooi timmeren
we ook weer wat aan de weg. Dat levert
altijd publiciteit in de kranten op.”
Mahjong is een oude liefde van Max.
“Heel vroeger speelde ik met mijn vader
mahjong. Toen heb ik het jarenlang niet
gedaan tot ik een jaar of vijftien geleden op Bonaire ben gaan wonen. Daar
zag ik het spel liggen in een Chinese
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Ze bestaan al meer dan een kwart eeuw
maar treden pas sinds een jaar met landelijke
toernooien naar buiten. Sindsdien verkeren
De Drie Seizoenen in een dilemma. De een wil
het vertrouwde oude blijven spelen, de ander
wil de nieuwe regels.
winkel. Ik heb het toen meteen gekocht
en ben het met vrienden gaan spelen.
Toen ik zes jaar geleden terugkwam in
Nederland miste ik het spel. Het begon
te kriebelen, ik wilde graag mahjongen.
Op internet ontdekte ik deze club, niet
zo ver van mijn huis.”
Het sociale aspect van mahjong spreekt
Max aan. “Je speelt met z’n viertjes
tegen elkaar. Het is een leuk spel. Ik
vind vooral de strategie leuk: proberen
te achterhalen wat anderen proberen te
spelen. En op welke steen ze zitten te
wachten. Ik vind het zelfs zo leuk dat ik
me heb opgeworpen om wat meer voor
de club te betekenen,
om als voorzitter wat
richting te geven en
te sturen. Dat doe ik
samen met Linda van
Seben, penningmeester, en Ida Osinga,
secretaris.”
Iedere woensdagavond wordt hier mahjong gespeeld. Op
de ene avond wordt
de clubcompetitie
gehouden volgens de
klassieke regels, de
andere avond heeft
geen verplichtingen.
Dat is ook de avond
waarop beginners aan
hun trekken komen
en de mahjongers die
volgens de Chinese
regels willen spelen.
Op de vrije avond
worden de scores
wel ingevuld maar ze



hebben verder geen consequenties.
Op de competitieavonden wel. Bij binnenkomst trek je een nummer, dat je
loopschema van die avond bepaalt. “We
hebben loopschema’s van 7 tot en met
35 spelers; we zijn dus op alle situaties
voorbereid. Vlak voor we starten, tellen
we even de hoofden en dan delen we
de schema’s uit. We werken op de klok.
Na 35 minuten loopt de eierwekker af
en dan mag je je spel afmaken en na
45 minuten moet je echt stoppen en van
tafel wisselen.”
Er worden drie of vier winden gespeeld.
Je vult je scores in op een formulier dat

Op de competitieavond van De Drie Seizoenen wordt
gepassioneerd gespeeld om de punten.
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CLUBVERHAAL
aan het einde van de avond wordt ingeleverd. De uitslagen en standen worden
via de website wereldkundig gemaakt.
Max: “We hebben een seizoenskampioen en een jaarprijs. Dat is een wisselprijs. We spelen drie kwartalen en ‘s
zomers niet. Vandaar onze naam: de
Drie Seizoenen. We hebben goede en
slechte spelers, beginners en ervaren
spelers, felle spelers en rustige spelers.
Alleen de verhouding man-vrouw is
behoorlijk scheef bij ons.”

Het is niet leuk
als je gedwongen wordt
een ander spel
te spelen.
Hoewel de club al 26 jaar bestaat, heeft
ze slechts twee keer een landelijk toernooi georganiseerd, de eerste keer bij
het 25-jarig bestaan en afgelopen oktober voor de tweede keer. De eerste keer
waren er tachtig deelnemers, de tweede
keer de helft. “De NTS-toernooien zijn
op hun retour”, meent Max. “De tendens
is echt wel naar het CO, de NTS gaat er
echt een beetje uit. Een heleboel mensen bij ons vinden dat jammer, zeker
de oudere garde van de club. Die heeft
jarenlang NTS gespeeld en die zegt:
we vinden het een leuk spel, waarom
zouden we een ander spel leren? De
nieuwe garde zegt: dat CO vinden we
best interessant. En als je daardoor aan
meer toernooien kunt meedoen, dan is
dat best de moeite waard om ook CO te
gaan spelen. Of misschien uitsluitend
CO.”
“We zijn er nog niet uit”, zegt Max. “Dit
jaar houden het nog bij het oude: de
ene avond NTS en de andere avond
naar keuze: NTS of CO.” En het volgende toernooi? “Wat we volgend jaar
gaan doen, weten we nog niet goed. We
hebben er wel al over gediscussieerd.
Maar eerst willen we binnen de club op
de vrije avonden peilen hoe groot de
animo voor CO is. En daarna gaan we
beslissen wat we in de toekomst gaan
doen. Als we overstappen naar CO,
verliezen we de leden die NTS willen
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blijven spelen. Dat zou natuurlijk erg
zonde zijn. Wij vinden tenslotte dat je
mahjongt voor je lol. Het is niet leuk als
je gedwongen wordt een ander spel
te spelen. Dat hoort niet. Het is een
ontspanningsavond voor iedereen hier.
En dat willen we graag zo houden. We
staan best voor een dilemma en ik denk
dat meer clubs dat staan.”

De Drie Seizoenen, Almere
website: www.dedrieseizoenen.nl
informatie: Max van der Tol
T 06-54355633 E vandertol@chello.nl
Iedere woensdag van 20.00–23.00 uur
in Cultureel Centrum Corrosia, Markt 15
te Almere-Haven.

De Wijzen gaan door, ongeacht aantal
Hoe zit het met dat andere toernooi in Almere, dat van De Drie Wijzen? Effe
sjekke bij Robert Rijnders.
Robert, wie zijn De Drie Wijzen?
“Dat zijn Ton Rijnders, Paul Hakker en ik dus. Wij spelen al mahjong sinds de jaren tachtig in familiaire kring. Dat gebeurde iedere vrijdagavond bij de oude Bertus Rijnders. De harde kern bestond uit Bertus, Ton, Paul Hakker, Wim Karbet en
ik. Na de dood van Bertus speelde zijn vrouw Jopie veelal mee. Ook de broers
Wim, Hans, Cor en André deden wel eens mee, maar zeker niet iedere vrijdag.”
Waarom komen De Drie Wijzen uit Almere?
“Na de dood van Bertus en Jopie verplaatste het spel zich om de een of andere
reden naar mijn huis: Zeist, Amsterdam en uiteindelijk Almere. De vaste ploeg
bestond uit Ton, Paul, Wim Karbet en ik, af en toe aangevuld met één van de
broers. Omdat ik me geroepen voelde een website te gaan bijhouden, gewijd
aan mahjong en de belevenissen van de ‘clan’, moest er een domeinnaam
geclaimd worden. We kozen voor De Drie Wijzen. Omdat het zo’n mooi limietspel is, maar ook wel een beetje omdat Ton, Paul en ik de overgebleven vaste
spelers van het eerste uur waren.”
Sinds wanneer organiseren De Drie Wijzen toernooien?
“Sinds 2003. De toernooien worden in Almere gehouden, deels bij toeval, maar
deels natuurlijk ook omdat ik daar woonde. De NTS-regels waren in 2003 de
standaard. Toen het CO kwam opzetten – waar ik trouwens eerst helemaal geen
oren naar had – hebben we in 2006 besloten om er een tweede toernooi tegenaan te gooien volgens die regels: het Tile Hog toernooi.”
Volgens mijn inlichtingen zijn er momenteel nog maar twee wijzen. Wordt
de vacature opgevuld en wie wordt de nieuwe wijze?
“Paul heeft inmiddels zijn leven aan andere zaken gewijd. Er wordt dus wel eens
gefluisterd dat er nog maar Twee Wijzen zijn, maar dat is meer een mythe dan
een feit. Desondanks hebben we Hans bereid gevonden om als Derde Wijze te
fungeren; in de praktijk komt dit neer op zitting in het toernooicomité en verder
dient het om de mythe in stand te houden.”
Blijven De Drie Wijzen de NTS-regels trouw, of gaat ook dit toernooi over
op de nieuwe regels?
“We gaan zeker nog het vijfde NTS-toernooi organiseren en willen ook daarna
doorgaan. Maar als de deelnemers massaal afhaken ten gunste van de COregels, bekijken we de zaak opnieuw. Het zou best kunnen zijn dat er pakweg
veertig NTS-spelers overblijven, net zoals bij riichi. Er blijven dan het NK en het
Witte Draak toernooi over en misschien is dat dan wel genoeg.”
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SPELREGELS / SPELVAARDIGHEDEN

De meest beoefende variant ter wereld?
Een nieuwe aflevering speltechnische
zaken. Deze keer een introductie in het
Hongkongmahjong.
Robert Rijnders
Hongkongmahjong is een moderne
variant van het Kantonese mahjong, dat
na de Tweede Wereldoorlog in China
populair was. Vergeleken met het NTS
zijn de belangrijkste verschillen:
•
Geen punten voor mahjong, pung
of kong.
•
Alleen de winnaar ontvangt en geen
onderlinge verrekening.
•
Oost verliest en betaalt niet dubbel
•
De veroorzaker betaalt dubbel, bij
gevaarlijk spel zelfs alleen.
•
Er wordt gespeeld met bloemen/
seizoenen.
•
Er blijft geen dode muur over, alle
144 stenen worden opgemaakt.
Daarmee ben je er natuurlijk niet
– Hongkongmahjong heeft zijn eigen
specifieke situaties en regels. Het wordt
wel eens wat denigrerend ‘mahjong
voor dummies’ genoemd, omdat je in
principe op zeer eenvoudige wijze mahjong kunt maken. Op het enige toernooi
dat Nederland vooralsnog rijk is, wordt
gelukkig een minimum van twee fan
(vergelijkbaar met verdubbelingen in het
NTS) gehanteerd, maar nul fan is geen
uitzondering. Dat betekent dat je dus
met vier willekeurige combinaties en
een sluitpaar uit kan, vandaar…
Seizoenen
Seizoenen doen bij Hongkongmahjong
dus wel mee. Voor een eigen seizoen
krijg je één fan, voor twee eigen seizoenen dus twee. Voor alle vier seizoenen
van één set (hoofd- of bijseizoenen)
krijg je ook twee fan. Heb je alle seizoenen, dan is het spel meteen afgelopen
en win je een limiet. Géén seizoenen is
ook één fan.
Gevaarlijk spel
Waar bij Hongkongmahjong erg op
gelet wordt, is de specifieke situatie bij
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gevaarlijk spel. Ben je in die situatie de
veroorzaker van een mahjong, dan ben
je alleen de klos en dit noemen ze ‘pao’.
De simpelste vorm van gevaarlijk spel is
natuurlijk de situatie waarin iemand drie
sets stenen van dezelfde kleur heeft
weggelegd. Als een van de anderen
nu een steen in die kleur weglegt en
daarmee maakt de betreffende speler
met een geheel zuiver spel mahjong,
dan moet de veroorzaker voor iedereen
betalen.
Het kan echter ook zo zijn dat de betreffende steen wordt gepungd of gechowd,
waardoor er nu vier sets liggen. Trekt
de speler met het gevaarlijke spel nu
zelf de winnende steen van de muur,
dan betaalt diegene die de steen voor
de vierde set weglegde alsnog voor
iedereen. Gooit een ander de winnende
steen weg, dan betaalt die speler voor
iedereen.
Eerste negen stenen pao
Een Chinees is natuurlijk geen goede
Chinees als die niet in elk geval een
ontsnapping zou hebben bedacht voor
het geval er twee gevaarlijke spelen op
tafel liggen. De aanvullende regel luidt
dan ook: als twee spelers negen stenen
van één kleur hebben uitgelegd, kunnen
de andere spelers pao vermijden door,
als ze gedwongen worden te kiezen
tussen een van de pao-series, de kleur
van het tweede gevaarlijk spel weg te
leggen.
Laatste vijf stenen pao
Los van de zuivere pao-situaties heb
je ook nog de Drie Wijzen pao en Vier
Winden pao, dat behoeft geen toelichting. Maar dan is er ook nog de laatste
vijf stenen pao. Als er nog maar vijf
stenen in de muur over zijn, mag niemand op straffe van pao ‘rauwe stenen’
weggooien, dat wil zeggen een steen
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die nog niet is weggelegd of open in
een serie op tafel ligt. Als iemand dat
toch doet en een van de spelers gaat uit
met die steen, dan is er sprake van pao
en betaalt alleen de veroorzaker.  
Kongroof
Van een gesloten kong – die geheel van
de muur is gepakt – kan geen steen
worden geroofd. Daarop is maar één
uitzondering: als een van de spelers
wachtend is met de Dertien Wezen,
mag hij een steen van zo’n gesloten
kong roven om uit te gaan.
Wel opletten
Als een speler verzuimt een steen op te
eisen voor een pung of een mahjong,
mag hij eenzelfde steen pas opeisen als
hij aan de beurt is geweest. Voorbeeld:
oost kan uitgaan met een steen die door
zuid wordt weggegooid, maar hij reageert te traag. West denkt nu dat deze
steen (dus) veilig is en gooit die ook
weg. Oost mag nu niet alsnog mahjong
maken maar mag dat pas weer doen als
hij aan de beurt is geweest.
Of boete betalen
Als je niet oplet en ten onrechte mahjong claimt, ben je ook de klos. Tenminste, als je ook je stenen hebt laten zien.
Je betaalt dan elk van je medespelers
een fikse boete. Er is geen sprake
van een dode hand want het spel is
direct afgelopen. Van een dode hand
is natuurlijk wel sprake als je te veel
of te weinig stenen hebt: je kunt dan
niet meer winnen, maar het spel gaat
gewoon verder.
Ook leuk
Je ziet dat er bij Hongkongmahjong
weer specifieke zaken zijn die voor andere varianten (misschien) niet gelden.
Dat het relatief eenvoudig is om mahjong te maken (zelfs met een twee fan
minimum) doet niet af aan de kwaliteit
van het spel of de spelers. En Hongkongmahjong is waarschijnlijk de meest
beoefende variant ter wereld. Ook voor
ons Nederlanders is het een variant
die ook leuk is om te spelen – op naar
Varsseveld!
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Met de hand gezaagd in een verstekbakje
Toen Jan Osinga achttien jaar was, maakte hij
voor zijn oudere broer een mahjongspel van
vurenhout.
Jelte Rep
“Ik heb dit spel vijfentwintig jaar geleden
gemaakt toen ik achttien jaar was. Ik
woonde toen nog thuis bij mijn ouders
in Nunspeet. Mijn broer Henk was al
getrouwd. Bij hem thuis heb ik voor het
eerst een mahjongspel gezien. Het was
volgens mij een spel van been, het was
in ieder geval van boven wit.
We vonden mahjong wel een leuk spel
met al die aparte afbeeldingen, maar
het had wel heel wat voeten in de aarde
om het te beheersen. Na één keer
spelen had je alles nog lang niet door.
Voor zover ik mij kan herinneren heb ik
het maar twee of drie keer gespeeld.
Ik werkte toentertijd in een doe-het-zelf
winkel en had niet veel om handen.
Ik wilde iets leuks maken. Knutselen
en dingen maken is altijd mijn hobby
geweest. Christine, mijn schoonzuster,
zei toen: nou, misschien kun je een
mahjongspel van hout maken. Dat leek
me wel wat. Ik heb hun spel meegekregen naar huis en daar heb ik het
nagemaakt.
Ik denk dat ik er wel een paar weken
aan bezig ben geweest. Het gebeurde
in de avonduren. Je kunt wel zien dat
het veel werk is geweest. Alle stenen
zijn van vurenhout. Ik heb ze met de
hand gezaagd in een verstekbakje. Dat
zou ik nu wel anders doen, want ik heb
nu de machines daarvoor. Maar dit is
allemaal handwerk. Alle stenen moeten
precies gelijk zijn, maar ik weet niet of
me dat helemaal gelukt is. Als ik goed
kijk, zie ik wel wat verschillen tussen de
stenen.
Het moeilijkste waren de afbeeldingen.
De meeste heb ik er op getekend met
viltstiften. We hadden thuis een kantoorboekhandel met een goede sortering
viltstiften. Dat was erg makkelijk, want
zo kon ik de juiste kleuren uitzoeken.
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De rest heb ik geschilderd met plakkaatverf, iets anders had ik niet bij de hand.
Die moet je dik aanbrengen, anders
zakt die weg in het hout. En daarna heb
ik alle stenen gelakt om de afbeeldingen
te beschermen, want eigenlijk moeten
die verdiept zijn zodat ze er niet afslijten. Maar dat was niet haalbaar.
Ik heb ook alle attributen gemaakt. Over
de fiches heb ik lang zitten nadenken
hoe ik de kleuren kon vervangen door
vormen. Dat heb ik zo opgelost: voor de
laagste fiches heb ik schijfjes gezaagd
van een ronde stok van raminhout. Voor
de hogere fiches heb ik een dikkere
ronde stok diagonaal doorgezaagd,
zodat ze een
andere vorm
kregen. Van recht
vurenhout heb ik
de andere fiches
gemaakt: schuin
en taps toelopend. Voor de vier
windschijven heb
ik een klein doosje
gemaakt. Grappig,
ik zie dat ze nog
steeds precies
passen.
Ik vond het leuk
om het spel te maken en nog leuker
om het weg te
geven. Dat werd
erg gewaardeerd
door mijn broer
en zijn vrouw.
Maar uiteindelijk
is het in een kast
terecht gekomen.
Ze hebben er wel
een aantal keren
mee gespeeld
maar hoeveel
keer weet ik niet.
Het formaat bleek

onpraktisch te zijn. De muren werden
nogal groot en daardoor onhandig. En
de stenen waren eigenlijk te licht van
gewicht. Je kunt aan het spel wel zien
dat er in die vijfentwintig jaar niet erg
intensief mee gespeeld is.
Het is een vrijetijdsbesteding geweest,
leuk om te doen, leuk om te proberen,
kijken of het je lukt. Dat was het idee.
Toen ik het spel na vijfentwintig jaar
terug zag, dacht ik: nou, dat is toch
leuk gemaakt. Alleen als ik nog eens
zo’n spel zou maken, zou ik de stenen
wat kleiner en strakker maken. En ik
zou een oplossing moeten vinden voor
die afbeeldingen op de stenen. Echte
mahjongstenen zijn uitgefreesd en dan
ingekleurd. Dat is natuurlijk veel bestendiger tegen slijtage. En voor de rest
vind ik niet dat ik het heel verkeerd heb
gedaan. Best grappig eigenlijk.”

Jan Osinga heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en heeft
nu een klusjesbedrijf in Baarn.
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Zal de kersenboom ooit nog bloeien?
Redactie

Schokkend nieuws voor de kleine, fanatieke groep spelers van riichimahjong.
De kans is groot dat het binnenkort
afgelopen is met hun favoriete variant.
Frans Roquas, Sjef Strik en Martin Rep,
de organisatoren van de twee jaarlijkse
riichitoernooien, hebben het bestuur van
de mahjongbond laten weten te willen
stoppen met de organisatie. Zij willen
voortaan zelf spelen, en zolang je organiseert, komt het daar nauwelijks van,
zo stellen zij in de brief. De drie behoren
zelf tot de sterkste riichispelers. Martin
Rep won het NK Riichi (tegenwoordig
heet dit toernooi het Kersenbloesem
Toernooi) in 2000 en in 2002. Frans
Roquas won het Kinryu Majan Taikai in
2003, Sjef Strik won het een jaar later.
Maar meestal staan zij niet eens op de
lijst van deelnemers. Martin Rep: “Toen
we pas begonnen, dachten we het
onderling wel allemaal te kunnen doen:
spelen, scheidsrechteren en de scores
bijhouden. We hadden toen toernooitjes

van twaalf, twintig man, en dan kan dat
allemaal nog. Maar na het KMT van
2003, toen Sjef én moest spelen én van
de ene tafel naar de andere rennen om
vragen van spelers te beantwoorden,
hebben we daar definitief een punt achter gezet.” Bovendien stelt de mahjongbond tegenwoordig strengere eisen aan
toernooien. Er moet een niet-spelende
scheidsrechter zijn, en er wordt niet met
tafels van drie of vijf gespeeld. “We zouden niet eens weten hoe je riichi met z’n
vijven speelt”, aldus Martin Rep. “Dan
kom je ingewikkeld uit met de premie
van 20.000 punten die de tafelwinnaar
krijgt bij riichi.” De drie organisatoren
hebben lang zitten dubben over hun
beslissing. “We hebben eerst gezegd:
wij zetten onszelf 1, 2 en 3 op de lijst
van deelnemers, en de laatste die zich
inschrijft is reserve, of scheidsrechter”,
zegt Sjef Strik. “Maar ook dan houd je
de verantwoordelijkheid. Dus als een
speler wegblijft of om een of andere
reden uitvalt, ben je als organisator
altijd de klos. Dan speel je weer niet en

zit je opnieuw achter de knoppen. Dat
hebben we trouwens met veel plezier
gedaan, zes jaar lang. Maar nu mag
iemand anders het gaan doen.”
De drie hebben zich tot de bond
gewend in de hoop dat een club of
een groep spelers de riichitoernooien
overneemt. “Dat is makkelijk”, zegt Sjef
Strik. “De organisatie is een eitje. De
draaiboeken kunnen we zo overhandigen. We hebben een prachtlocatie in
Leusden. De bond heeft spellen en er is
een wisselprijs.”
En wat als niemand zich meldt?
“Dan heeft de kersenboom voor de
laatste maal gebloeid”, zegt Martin
Rep. “Dan spelen we gewoon onderling
verder onder de huiskamerlamp. Maar
eerst eind februari het Kersenbloesemtoernooi 2007. Ik geloof dat ik dit keer
achter de laptop zit, en dat Sjef misschien kan meespelen. Of Frans.”
Belangstellenden kunnen zich melden
bij Sjef Strik (e-mail: sjefstrik@riichi.nl)
of bij het bestuur (secretaris@mahjongbond.org)

(ADVERTENTIE)
LANDELIJK HONG KONG MAHJONGTOERNOOI
bij FU HING
Kerkplein 11 in Varsseveld
Op zondag 15 april 2007 zal ons jaarlijks Hong Kong Mahjongtoernooi
plaatsvinden.
Inschrijfgeld bedraagt € 12,50
Inschrijven via e-mail: r.vangessel@zonnet.nl
Chinees buffet € 10,00
Inschrijven via e-mail: c.hoogland6@chello.nl of op locatie vanaf 10:00 uur
Te betalen op rekeningnummer 501381260 ten name van Mahjongclub Fu Hing
te Dinxperlo
We beginnen om 10:30 uur en er worden zes rondes van 50 minuten gespeeld.
MMahjong Magazine
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OP DE LAT
Team

Bondstoernooi 2006

In tegenstelling tot wat mijn huidige
voorkomen doet vermoeden, was ik
vroeger tamelijk goed in alle sporten die
op ‘bal’ eindigen. Het gevolg daarvan
was dat ik telkenmale door de leraar werd
aangewezen om te ‘poten’, een gebruik
waarvan we nooit hebben kunnen achterhalen of dat bij de
meisjes ‘potten’ heette. Het gevolg daarvan was dat degene
die won, mocht beginnen met het samenstellen van zijn team
en de eerste keus had. Hopelijk is het gebruik heden ten dage
door voortschrijdend inzicht geschrapt uit de rituelen, want
het gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen van de keer
op keer laatstgekozene loopt hiervan de nodige deuken op.
Gelukkig voor mijn klasgenoten had ik dit inzicht al op jonge
leeftijd. Vaak tegen de zin van de andere leden van mijn team,
die ik zelf bijeen had gesprokkeld, koos ik de wat zwakkere
voordat het de laatste ronde was. En daarmee bouwde ik wat
zelfvertrouwen op, waardoor extra motivatie ervoor zorgde
dat er een inspanning werd geleverd in plaats van slechts rond
te slenteren. Ook tijdens het spel die jongens erbij betrekken
door ze aan te spelen en bij het spel te betrekken. En daardoor
winnen, ondanks dat de individuele kwaliteiten wellicht
minder waren. Zorg dat ze erbij horen en er is winst, op wat
voor manier dan ook. Weloverwogen, te vroeg wijs, leren
samenwerken en er letterlijk voor zorgen dat iedereen bij de les
bleef. Ja, de leraren van toen hebben veel van me geleerd.
Het vormen van teams bij mahjong is van een andere orde. Wat
er van overblijft, is dat je ergens bij hoort en dat vinden mensen
doorgaans prettig. Zelf heb ik dat niet zo erg. Ik zou ervoor
kunnen zorgen dat mijn teamgenoten voornamelijk bestaan uit
mensen die ik aan de speeltafel het liefst mijd, want regel is
immers dat je niet tegen teamgenoten speelt. Of omdat ik niet
met ze op kan schieten, of omdat ze vervelend spelen of gewoon
veel te goed zijn. Dat komt er niet van, want het interesseert me
te weinig. Doorgaans wordt het mij gevraagd, misschien om de
redenen die ik zojuist heb genoemd, maar soms ook omdat ik
overblijf. Ondertussen ben ik genoeg gepokt en gemazeld om
geen last te hebben van het als laatste ergens aan te worden
toegevoegd. De teams van mahjong interesseren me niet omdat
er niet echt sprake is van een team. Van samenwerking is geen
sprake, slechts van een optellen van individuele resultaten.
Het zou een echte teaminspanning kunnen zijn als de spelers
juist wel aan een tafel zouden zitten, met alle mogelijke
samenwerking. Zoals bij bridge of klaverjassen. Zoals het nu is,
is het een wassen neus.
Ook in Denemarken zal straks sprake zijn van teams.
Overkoepelend is er het nationale team. Joepie.
Hoewel slechts eerste reserve zal ik er zijn, in Kopenhagen.
Morele steun biedend, tips gevend indien nodig, prettige
aanwezigheid met kwinkslagen om de druk een beetje van de
ketel te halen. Maar vooral hopend dat iemand uit zal vallen.
Laten we met al die teamspirit wel realistisch blijven. Over
nuchterheid durf ik niks te zeggen.

9 december – Hilversum

Adrie van Geffen

MMahjong Magazine

Toernooiredactie

Het tweede door de bond georganiseerde toernooi, ook wel
het ‘Bindstoernooi’ genoemd, had dit jaar zeventig deelnemers. Die hadden zich wederom verzameld in de Akker in
Hilversum om zich in alle speelvarianten te kunnen meten
met elkaar. Het MCR werd door 50 spelers het vaakst als
voorkeur opgegeven, NTS had 28 liefhebbers, Riichi 21 en
Hongkong 13. Bijna tweederde van de deelnemers speelde
dus twee varianten.
In tegenstelling tot vorig jaar was het dit keer geen ‘prijzenfestival’; de winnaars van de diverse varianten kregen een
medaille en de hoofdprijs werd op ludieke wijze vergeven.
Niet volgens de formule van vorig jaar aan de ‘overall’ winnaar, maar via een heuse mahjongbingo tussen de drie
besten van elke variant. De mahjongbingo is bekend van
het jaarlijkse Fu Hing toernooi, waar het een tijdverdrijf is in
afwachting van de einduitslag (maar wel met leuke prijsjes!).
Martin Rep had zijn kaartje het eerst vol en mocht de prestigieuze beker mee naar huis nemen.
Hoewel het contrast met vorig jaar wellicht groot was, uiteindelijk gaat het niet om de prijzen. Het Bondstoernooi is er
écht om als afsluitende bijeenkomst zoveel mogelijk (en liefst
alle) leden bij elkaar te brengen, om zo vlak voor kerst en
oudjaar met elkaar het jaar uit te luiden. En daarin was het
wederom geslaagd.

De winnaars van het Bondstoernooi, v.l.n.r. Hans Rijnders,
Judith Baruch, Yvonne van der Heide, Martin Rep, Wil MeijerKal
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TOERNOOI-IMPRESSIES
Amsterdam – Kongrovers Toernooi
14 januari – Amsterdam
Het was het laatste kwalificatietoernooi voor het OEMC van Kopenhagen; de spanning was bij diverse kandidaten van het gezicht te lezen. En spannend wás het, tot
het laatste spel…
De organiserende vereniging bestaat dit jaar 25 jaar en er waren voor alle deelnemers ‘extraatjes’ zoals cake en een mooie (koffie)beker. Ook de leden zelf werden
door ‘voorzitter’ Gert in het zonnetje gezet, een echt feestje dus. En het toernooi,
inclusief het verwerken van de resultaten, verliep vlekkeloos, dus de organisatie
was dubbel tevreden.
1. Eveline Broers (14 - 460)

Er waren tachtig deelnemers, onder wie een
2. Jan Thomassetti (14 - 453)
Oostenrijker en een Fransman. En dat Eve3. Désirée Heemskerk (14 - 416)
line Broers de ‘wong’ op haar schouder heeft,
werd ook vandaag weer duidelijk. Ze won ook het eerste toernooi van 2007, zij het
met zeldzaam klein verschil. Ze had slechts zeven (!) ‘mahjongpunten’ meer dan
nummer twee Jan Thomassetti en 44 meer dan Desirée Heemskerk, die als derde
eindigde. Ze hadden alle drie 14 tafelpunten. Trouwens, ook ‘Dees’ doet het aardig:
als ze ergens verschijnt, staat ze ook meestal op het podium…

Bondscontributie 2007
Nog niet alle leden hebben voldaan aan hun contributieverplichting voor 2007. Vandaar dit ernstige verzoek van de penningmeester om dit zo snel mogelijk alsnog te
doen. U voorkomt er een navordering en een eventueel royement wegens wanbetaling mee.
Het bedrag ad € 17,50 dient te worden overgemaakt op postbankrekening
45777242 ten name van Nederlandse
Mahjong Bond te Boskoop. Na beta(ADVERTENTIE)
ling ontvangt u de lidmaatschapskaart
voor het jaar 2007. De uitreiking zal ter
vermijding van verzendkosten zoveel
mogelijk tijdens de voorjaarstoernooien
plaatsvinden. Niet-afgehaalde lidmaatschapskaarten zullen eind april 2007
per post worden toegezonden.
Teus Kamper, penningmeester
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www.dajamahjong.nl
bookshop@dajamahjong.nl
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Beste Hollander
is een Belg
Martin Rep
Wie hebben op het volgende Europees
kampioenschap het grootste contingent spelers, net als op het vorige EK?
De Hollanders! Wie reizen het meest
toernooien af in en buiten Europa? De
Nederlanders! Wat is de actiefste mahjonggemeenschap? Oranje! Wie voeren
dus de boventoon aan op de Europese
ranglijst? De Fransen en de Oostenrijkers. Jan Thomassetti is de hoogste
Belg van Nederland op de elfde plaats,
en Sjef Strik staat als zeventiende nog
net in de top twintig.
Naast deze Europese ranglijst is er ook
een soort wereldranglijst in wording, die
wordt ontwikkeld door de Chinese Wereld Mahjong Organisatie. Deelnemers
aan internationale toernooien kunnen
daar pin voor krijgen. Vijf toernooien
tellen daarvoor mee: het OEMC 2007,
de ‘World Series 2007’, bestaande uit
toernooien in Taoyuan (Taiwan, 28 april1 mei), Japan en China, en het Amerikaanse kampioenschap (september) in
de Verenigde Staten. De beste acht in
deze reeks krijgen een nader te bepalen speciale behandeling op het WK,
dat eind november wordt gehouden in
China.
Op de ranglijst is achtereenvolgens
vermeld: plaats op de ranglijst; naam;
nationaliteit; aantal MERS-punten. De
volledige lijst is te vinden op de website
van de EMA: www.mahjong-europe.org
Totaal
1

Jean Pascal Auberval (F, Isle
de la Réunion)

935

2

Gabriele Salmutter (A)

934

3

Otto Myslevic (A)

908

4

Emmanuel Tai Leung (F, Isle de
la Réunion)

907

5

Luca Gavelli (I)

894

6

Anders Labich (DK)

885

7

Norbert Tschinkel (A)

870

8

Sune Korreman (DK)

865

9

Norbert Zsámboki (H)

842

Mathieu Ugo (F)

810

10
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EUROPESE EN NATIONALE RANGLIJST
Afronden
Adrie van Geffen

Bij mijn weten voor het eerst in de
geschiedenis van de Nationale Ranglijst
wordt de eerste plaats gedeeld. Eveline Broers en Robert Rijnders hebben
allebei 914 punten. Een gelijke stand
komt wel vaker voor, maar nog nooit
op plaats 1. Naar aanleiding van dat
fenomeen zijn er in het verleden hevige
discussies geweest hoe in zo’n geval te
handelen, want er valt altijd wel een onderscheid aan te brengen. Die discussie
ontstond omdat, in het allereerste begin,
de volgende onderscheidende factor
de naam was. Dat werd al snel vervangen door cijfers achter de komma.
De percentielen (score per toernooi),
optelling, gemiddelde, totaal wedstrijdpunten: allemaal momenten waarop kan
worden afgerond. De rekenmeesters
waren al die tijd al met dat soort zaken
aan het werk totdat de opperbaas van
de ranglijst, Jelte Rep, bepaalde dat op
elk moment, voordat de volgende stap
in de berekening wordt genomen, moet
worden afgerond. Een eenvoudige uitspraak met autoriteit die voor de rekenaars en programmeurs een forse klus
opleverde omdat telkens die extra berekeningsslag moest worden ingebouwd.
Dat de uitslag daardoor af en toe
oplevert dat iemand met minder punten,
als er niet zou worden afgerond, boven
een rekenkundig meer rechthebbende
komt te staan, is derhalve via een
directief verdisconteerd. En zo hebben
Robert en Eveline evenveel punten. En
toch staat Eveline bovenaan. Dat is een
beslissing van de werkvloer. Want als
het er echt om gaat, wordt de daadwerkelijke rechtvaardigheid daar bepaald.
Zo ook in dit geval. Robert heeft 913,68
punten en Eveline 914,00. Daarbij heeft
Eveline een hoger gemiddelde. We
kunnen zeggen dat Eveline gelijk boven
Robert staat. Een wijziging hierin is
bijna onvermijdelijk, want het eerstvolgende toernooi in Leusden levert voor
beiden een nieuwe uitslag op, terwijl er
niets valt te schrappen van twee jaar
geleden. Degene die het best op het
Kersenbloesemtoernooi scoort, staat
straks bovenaan. Wat kan mahjong toch
gemeen ontspannend zijn.
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1

Eveline Broers

15

76

914

51

Leni Janssen

13

48

589

2

Robert Rijnders

19

69

914

52

Jan Ketzer

13

48

587

3

Chris Scheffler

22

59

867

53

Piet Scholte

10

52

577

4

Désirée Heemskerk

19

64

865

54

Frans Roquas

6

56

572

5

Gerda van Oorschot

21

59

858

55

Rien Viergever

15

41

567

6

Marianne Croeze

21

57

835

56

Paul Deege

11

47

560

7

Ton Rijnders

14

71

829

57

José Kniest

18

36

558

8

Janco Onnink

20

57

818

58

Jenneke Kragt

9

48

537

9

Wim Rijnders

14

68

816

59

Petra Elferink

12

43

532

10

Hans Rijnders

16

64

814

60

Ida van der Bij

11

45

530

11

Ingrid Broeder

19

59

813

61

Jacobine van der Horn

12

43

529

12

Anton Kösters

16

62

801

62

Riek Strik

18

31

526

13

Paula Pareira Gomes

17

61

794

63

Tanny Hiemstra

6

50

513

14

Yvonne van der Heide

14

65

788

64

Eugenie Teunissen

12

42

512

15

Jaap Croeze

20

53

780

65

Ida Osinga

9

45

508

16

Anita Neve

15

61

779

66

Conny Scheffler

12

43

506

17

Harry Kal

21

51

777

67

Marja van Diggele

8

46

505

18

Arthur Schouten

9

71

776

68

Ria Vlaar

14

39

505

19

Jan Thomassetti

12

66

767

69

Lenie van Doorn

6

49

500

20

Joke Driehuis

7

74

756

70

Riet Wedda

9

46

496

21

Rudy Wong Chung

9

70

752

71

Erik Wessel

5

49

492

22

Ma Prem Sohana

17

57

752

72

Gerrit Kragt

8

45

490

23

Hans van der Poel

22

46

744

73

Maurice Demmer

8

44

475

24

Yvonne Heemskerk

20

49

733

74

Eric van Balkum

6

46

473

25

Albert de Bakker

15

57

727

75

Frederike Ouderkerk

9

41

472

26

Betsie Daanen

10

65

716

76

Diana van de Wetering

6

45

463

27

Gerard Strik sr

14

57

707

77

Berrie Heijn

12

36

463

28

Yvonne Nijs

7

68

706

78

Linda Thomassetti

11

37

455

29

Harald Borst

8

67

700

79

Judith Baruch

6

43

443

30

Zeger de Jong

12

60

700

80

Wilmar Kränzlein

13

31

429

31

Dirk Borst

8

67

699

81

Jeroen Meijer

13

30

423

32

Greet Kamper

15

51

681

82

Gerard van der Bie

5

42

422

33

Barend Eversen

6

66

678

83

Chris Janssen

11

33

415

34

Sjef Strik

5

67

674

84

Margriet Groen

5

41

412

35

Adrie van Geffen

15

51

667

85

Joos Bijl

9

31

372

36

Marjan Demmer

8

62

659

86

Dewi Satriasaputra

8

34

371

37

Wil Meijer-Kal

15

48

645

87

Margarete Rooimans

8

34

371

38

Jelte Rep

10

57

641

88

Wil Foekema

8

33

365

39

Dicky Rep

9

58

634

89

Harry Koot

6

33

350

40

André Rijnders

15

48

629

90

Ada Ketzer

9

29

341

41

Teus Kamper

15

46

619

91

Ans Hoogland

5

33

332

42

Gert Jan Davies

11

54

619

92

Tonia Strik

11

23

311

43

Diana Westdijk

10

56

615

93

Christien Kruysse-Kal

6

29

303

44

Mikki Bes

6

60

612

94

Max van der Tol

5

30

300

45

Martin Rep

9

53

601

95

Colette Faber

5

30

298

46

Ria Rep

12

49

597

96

Hedwig Mensink

5

29

288

47

Sandra van de Berkt

17

40

595

97

André Boer

6

28

285

48

Marianne Strik

14

45

591

98

Onno Kiviet

8

23

284

49

Annemiek Mallee

11

51

591

99

Joost van Doorne

5

26

262

50

Gert van der Vegt

9

53

590

100

Wiepy van Kuppeveld

6

16

172
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Indien onbestelbaar svp retour aan:
		
Marjan Demmer
		
Prinsestraat 10 B
		
2513 CD Den Haag
150 of €20, te betalen de ochtend van het toernooi. Aanmelding sluit 22 maart. Internet: www.mahjong.dk
Zondag 29 april, Drie Wijzen Toernooi. Nederlandse Toernooi
Spelregels. Buurthuis de Draaikolk, Lekstraat 2, Almere. Info:
Robert Rijnders, e-mail: dumarest@planet.nl. Inschrijven:
e-mail naar de organisatie, of door het verschuldigde inschrijfgeld over te maken op postbankrekeningnummer 1565628
t.n.v. De Drie Wijzen o.v.v. Toernooi. €13,50 voor leden van de
mahjongbond en €15,- voor niet-leden. Combo-tarief: voor Drie
Wijzen Toernooi en Tilehog Toernooi gezamenlijk €23,50 voor
leden van de bond en €26,50 voor niet-leden. Internet: toernooi.dedriewijzen.com
19-20 mei, Green Dragon Tournament. Mahjong Competitie
Regels. Budapest, Hongarije. MERS: 1. Info: András Boda, email: bodacap@gmail.com. Internet: www.mahjong.hu

Mahjongkalender
Zaterdag 10 maart, Pflaumenturnier, Mahjong Competitie
Regels. Gasthaus Vorm. Kalthuber, Wagner-Biro Straße
122, Graz, Oostenrijk. MERS: 0. Info: Gerti Jaritz-Tschinkel,
e-mail gerti.jaritz@bonusworld.at, tel. (+43)06763378102;
Norbert Tschinkel , e-mail norbert.tschinkel@aon.at, tel.
(+43)06763378103. Aanmelding: 8.15-8.50 uur op de toernooidag. €16 (zonder lunch €12). Internet: www.mahjong.
at.gg
Zaterdag 17 maart, Witte Draak Toernooi. Nederlandse
Toernooi Spelregels. Zaal de Akker, Melkpad 14a, Hilversum. Info: Jelte Rep, e-mail: jelterep@wanadoo.nl, tel.
035-6853109. Inschrijving: maak €16 (niet-leden van de
mahjongbond €18,50) over op postbankrekening 8505616
van J. Rep onder vermelding van Toernooi. Internet: www.
mahjong-gooi.nl
Zaterdag 14 april, Tournoi International de Mah-Jong de
Paris. Mahjong Competitie Regels. La Reine Blance, 2 bis
passage ruelle, Parijs, Frankrijk. MERS: 2. Info: Laurent
Mahé, e-mail: laurent.mahe@noos.fr. Inschrijving: €30 pp.
Internet: magicmahjong.free.fr/Paris/Parisuk.html
Zondag 15 april, Fu-Hing Toernooi. Hongkongmahjong.
Restaurant Fu-Hing, Kerkplein 11, Varsseveld. Info:
Richard van Gessel, e-mail: r.vangessel@zonnet.nl; Cor
Hoogland, e-mail: c.hoogland6@chello.nl. Inschrijfgeld
€12.50; voor een Chinees buffet €10.00 extra. Betalen op
rekeningnummer 501381260 t.n.v Mahjongclub Fu Hing,
Dinxperlo. Internet: www.mahjongclubfuhing.nl
Zaterdag 21 april, MCR Copenhagen Open. Mahjong
Competitie Regels. Kopenhagen, Denemarken. MERS: 1.
Info: Tina Christensen, e-mail: tina@mahjong.dk; Anders
Labich, e-mail: mahjong@daimi.au.dk. Inschrijving: DKK

Zaterdag 2 juni, Tilehog Toernooi. Mahjong Competitie
Regels. Buurthuis de Draaikolk, Lekstraat 2, Almere. MERS:
1. Info: Robert Rijnders, e-mail: dumarest@kpnplanet.nl, tel.
045-5491782. Inschrijven: zie hierboven onder Drie Wijzen
Toernooi. Internet: toernooi.dedriewijzen.com
Donderdag 21 juni - zondag 24 juni , Second Open European Mahjong Championschip. Mahjong Competitie Regels.
Idrætsfabrikken, Valdemarsgade 14, Kopenhagen, Denemarken. MERS: 5. Info: Tina Christensen, e-mail tina@mahjong.
dk. Internet: oemc.mahjong.dk
11-12 augustus, Second Austrian Open. Mahjong Competitie
Regels. Feldkirchen, Oostenrijk. MERS: 2. Info: Martin Scheichenbauer, e-mail: mahjong@gmx.at. Internet: www.mahjong.
at.gg
18-19 augustus, Second Hungarian Open. Mahjong Competitie Regels. Dunaújvàros, Hongarije. MERS: 2. Info: András
Boda, e-mail: bodacap@gmail.com. Internet: www.mahjong.hu
1-5 november, World Mahjong Championship. Mahjong
Competitie Regels. Chengdu, China. Info: Ms.May Hu, e-mail:
chinamajiang@yahoo.com.cn. Internet: www.chinamajiang.
com
Zaterdag 11 november, Gouden Draak Toernooi. Mahjong
Competitie Regels. Kolpinghuis Smetiusstraat 1, Nijmegen.
MERS: 2. Info: Martin Rep, e-mail: mrep@mahjongnews.com,
tel. 06-20424478; Sjef Strik, e-mail: sjefstrik@riichi.nl, tel. 0246424228. Inschrijven: €12,50 overmaken op postgiro 9657936
t.n.v. M. Rep te Nijmegen. o.v.v. Gouden Draak Toernooi. Internet: nl.mahjongnews.com
Zondag 12 november, Vriendschaps Toernooi, Mahjong
Competitie Regels. Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, Nijmegen.
Tijdschema hetzelfde als op het Gouden Draak Toernooi, maar
er is geen teamprijs en het toernooi telt niet mee voor de Nederlandse Toernooi Ranglijst of de MERS (Europese mahjongranglijst). Internet: www.mahjongnews.com

