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Het zal jullie misschien niet ontgaan
zijn: de bond heeft een nieuwe voorzitter. Robert Rijnders heeft de hamer
overgenomen van Martin Rep, die wel
in het bestuur blijft en zich actief met PR
zal gaan bezighouden. In dit Mahjong
Magazine een ‘dubbelinterview’ met de
oude en de nieuwe voorzitter.
Het OEMC is nog niet eens gespeeld
en nu al staan ‘de Hollanders’ te dringen voor het WK, dat in november in
Chengdu wordt gehouden. Er zijn maar
liefst twaalf Nederlanders die daar heen
willen en ze mogen ook allemaal!
We kunnen er ook niet omheen
– steeds meer Nederlanders vertonen
zich op internationale toernooien en Ma-

rianne Croeze won onlangs het ‘Franse
Open’. Daar waren bijna net zo veel
deelnemers uit Les Pays-Bas, als Fransozen. Dat was dan weer jammer voor
Varsseveld, waar daags na ‘Parijs’ een
toernooi werd gehouden met beduidend
minder deelnemers als in voorgaande
jaren. Moet de bond misschien wat
meer internationaal overleg voeren om
de nationale kalender niet te veel onder
druk te zetten?
In elk geval ligt er weer een ‘bomvol’
Mahjong Magazine voor je, het laatste
voor het zomerreces – veel leesplezier!
Redactie
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De Japanners komen zonder hun grote ster, maar de Hollanders zijn er wel
met maar liefst 22 deelnemers, maar niet in landenshirt.
Deel 3 van het Stenen Tijdperk: Nederland bleek rijp voor de mahjonggekte,
ook al voorspelde de kranten dat er weinig goeds was aan Mah-Jongg. Het
zou leiden tot veel moord en doodslag.
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Hoe kun je je kansen vergroten om uit te gaan als je de Mahjong Competitie
Regels speelt? Anton Kösters geeft zijn visie.
De jaarlijkse twee riichitoernooien zijn behouden voor de toernooikalender.
Frans, Sjef en Martin kunnen nu zelf ook meespelen.
Liefst twaalf Nederlanders nemen deel aan het Wereldkampioenschap Mahjong in november in Chengdu.
Adrie van Geffen: Verzamelen
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BESTUUR

Bond treedt meer naar buiten
Op de ALV mochten we wederom zo’n dertig belangstellenden verwelkomen. Meer mag altijd, maar aangezien een aantal aanwezigen ook als vertegenwoordiger van een club fungeerde, werden er indirect toch veel leden ‘bereikt’. En er was voldoende
aanleiding tot discussie, met name over de koppeling club- en bondslidmaatschap. Het voorstel van het bestuur daartoe werd
nog onvoldoende bevonden en we zijn nu dus bezig met een nieuwe versie.
Het bestuur acht het van wezenlijk belang dat we over dit onderwerp
vóór aanvang van het nieuwe seizoen een overeenkomst bereiken.
Op basis daarvan is het voor de bond immers mogelijk om ‘met meer
body’ naar buiten te treden en voor de leden meer te betekenen. We
zijn al in gesprek met Mahjong Time, over een partnership waarbij
onze leden zullen profiteren van een aantal (financiële) voordelen.
Tevens zullen de NTS-regels binnenkort op Mahjong Time gespeeld
kunnen worden.
Ook is er inmiddels een flyer gemaakt, die op de eerstvolgende
promogelegenheid zal worden gebruikt en worden de contouren
zichtbaar van een speciaal nummer van het Mahjong Magazine, ook
voor promotionele doeleinden. Daarover later meer.
Kortom, er wordt van alles gedaan, net als vroeger overigens. Maar misschien met dit verschil: het is voor de leden wat meer
zicht- en tastbaar. Hoe dan ook, wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomer en natuurlijk de gelukkigen die in Denemarken spelen heel, heel veel succes!
Robert Rijnders

Nieuw jasje voor de website van de bond
Ook vernieuwd: de website van de
bond. En niet alleen de lay-out is veranderd, ook wil de bond meer informatie
plaatsen, bijvoorbeeld beknopte toernooiverslagen, notulen van bestuursvergaderingen, activiteiten van diverse
commissies et cetera.
Kijk op http://www.mahjongbond.org

(ADVERTENTIE)
Online spelen doe je natuurlijk bij
Mahjong Time, officieel partner van de
Nederlandse Mahjong Bond.
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De stralende ster van Nijmegen
Over een paar weken ontbrandt in Denemarken het tweede
Europees mahjongkampioenschap. Een overzicht van het
spelersveld. De Japanners komen ditmaal zonder hun grote
ster, wereldkampioene Mai Hatsune.
Redactie
De zinderende finale van het OEMC
2005 krijgt geen herhaling in Denemarken. Noch Klein Duimpje (Wil Meijer-Kal
uit Bennebroek) noch de reus (wereldkampioene Mai Hatsune uit Tokio,
Japan) zal in de Kopenhaagse Idrætsfabrikken in het krijt treden om het
Europees Kampioenschap 2007 binnen
te halen.
Op het OEMC in Nijmegen gooide Mai
Hatsune hoge ogen. Tot het ingaan van
de laatste ronde stond zij tweede, met

Masato Chiba

hetzelfde aantal tafelpunten als haar
landgenoot Masato Chiba. Toen kwam
zij tegenover Wil Meijer te zitten. Het
gezicht van Mai Hatsune stond strak
toen ze anderhalf uur later opstond en
haar tegenstander feliciteerde. Niet zij
had die tafel gewonnen, maar Wil uit
Bennebroek kon de vier punten in haar
zak steken. Mai werd tweede op het
toernooi, Masato ging met de eerste
prijs naar huis.
Mai was de absolute ster geweest van
het OEMC. In haar exotische kimono’s
trok zij ieders aandacht. Op talloze
foto’s werd ze vereeuwigd, ze werd
geïnterviewd door het camerateam van
Reperk, ze deelde haar nieuwste boek
kwistig uit en zette er op verzoek handtekeningen in.
Maar op de lijst van de spelers die in
Kopenhagen volgende maand van de
partij zullen zijn, ontbreekt haar naam.
Volgens Kyoichiru Noguchi, een van de
directeuren van de Japanse mahjongorganisatie JMOC, ‘past het OEMC niet
in haar schema’. Maar ze zal, zo verzekert hij, in november op het wereldkampioenschap in China wel degelijk van de
partij zijn.
Onze Wil Meijer zal er wel bij zijn in Kopenhagen, alleen niet als speelster. Bij

Twee die er niet bij zijn in Kopenhagen:
Linn Rittmalm (links) en Mai Hatsune.

de kwalificatie was zij kansloos. Liefst
35 spelers moest zij voor laten gaan.
Toch zal Wil opnieuw schitteren, want zij
is de Nederlandse vertegenwoordiger
in het scheidsrechterteam. Tijdens de
jaarvergadering van de mahjongbond
werd geloot tussen de kandidaten die
daarvoor in de race waren, en zij was
daarbij de meest gelukkige.

Mahjong in plaats van voetbal
Het OEMC wordt gehouden in de Idrætsfabrikken, een studentensportcentrum verstopt in het hartje van Vesterbro, een van
de negentiende-eeuwse uitbreidingswijken van Kopenhagen. Vesterbro (circa 37.000 inwoners) laat zich het best vergelijken met Amsterdam-Oost of -West: woonhuizen van vijf tot zes woonlagen in een afwisselende staat van onderhoud en een
multiculturele uitstraling. De monumentale Carlsberg brouwerij ligt een kilometer verder naar het westen.
De Idrætsfabrikken ligt aan de Valdemarsgade, één van de vele zijstraten van de Vesterbrogade, die dit stadsdeel scheidt
van het wat chiquere Frederiksberg. In de sporthal van circa 540 vierkante meter zal even niet gevoet- of gehandbald
worden, maar zullen 34 mahjongtafels opgesteld worden. In de bijbehorende kantine is alle ruimte voor een hapje en een
drankje. Bij goed weer is buiten voldoende ruimte om op het pleintje in alle rust een frisse neus te halen, of de spanning
weg te paffen. Vanaf het ‘Hollandhotel’ Nebo is het ongeveer 15 minuten lopen naar de spellocatie, vanaf de andere OEMChotels wellicht iets meer. Diverse buslijnen hebben een halte op enkele minuten lopen van de locatie.
Anton Kösters
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OEMC 2007

ontbreekt in Kopenhagen
Wie er wel bij zal zijn in
Kopenhagen, is Masato
Chiba, de winnaar van
Nijmegen 2005. Opmerkelijk genoeg ontbreken ook de Japanners
die in Nijmegen 3 en
4 werden, Yoshinori
Kato en Yuji Kohtari.
En verder wordt het
een terugzien met vele
sterren. De Deen Sune
Korreman, in 2005 de
beste Europeaan met
zijn vijfde plaats, zal
András Boda (links) en Ernest Glaser

Nederlanders niet in landenshirt
Diverse pogingen van het bestuur van de Nederlandse Mahjong Bond ten spijt,
zullen de Nederlandse spelers in Kopenhagen niet in een nationaal shirt spelen.
Enkele spelers lieten al op voorhand weten er niets voor te voelen bij diverse
gelegenheden, zoals de openings- en slotceremonie van het toernooi, in een
Nederlands shirt gezien te willen worden. Verder bleken de opvattingen van de
vrouwelijke en de mannelijke spelers over de shirts nogal uiteen te lopen.
In het aanvankelijke plan kostten de bondsshirts circa 50 euro. Te duur, oordeelde het bestuur. Veel voordeliger is het zelf een shirt te kopen en dat op te sturen
naar een van de vele internetbedrijfjes om er een tekst op te laten borduren.
Maar dat kan onmogelijk centraal gedaan worden, zei het bestuur, dat daarop
afhaakte. Wel hoopt het bestuur dat de Nederlandse teams herkenbaar zullen
zijn via eigen shirts.

erbij zijn, evenals Luca Gavelli uit Italië
(zesde in 2005). Tom Sloper uit Amerika
zal er weer zijn, met twee landgenoten.
Dragon Chang en zijn vrouw uit Taiwan;
Martin Scheichenbauer uit Oostenrijk
speelt in hetzelfde Oostenrijk-Hongaarse team als András Boda, die zijn
debuut maakt op dit niveau.
Dan zijn er nieuwelingen, zoals een
Spaanse delegatie van vijf man die als
de dark horses van dit toernooi gelden.
Maar er ontbreken ook opmerkelijke
namen. Linn Rittmalm, die in 2005
door de Italianen werd uitgeroepen tot
Miss OEMC, is er niet bij. Er komen
wel vier andere Zweedse spelers, die
we al kennen van het Gouden Draak
Toernooi 2006. Chris Scheffler, in 2005
de beste Nederlander (hij werd veertiende), kon zijn vakantiegeld en -dagen
maar één keer besteden en koos voor
een vakantie in Italië in plaats van voor
Denemarken. Jan en Linda Thomassetti
uit België genieten nog van hun mahjongsabbatsjaar (gelukkig zijn er wel
twee andere Belgen, Michel en Peter
van Damme).
Het complete deelnemersveld is te
vinden op internet: http://oemc.mahjong.
dk/competitors/

Nederland heeft twee extra spelers gekregen. In de eerste plaats omdat het
aantal deelnemers aan het OEMC is uitgebreid, in de tweede plaats omdat er
een afzegging uit Frankrijk kwam. Hiervan profiteerden reservespelers Adrie van
Geffen en Jaap Croeze.
Dit zijn de ‘gelukkige 21’en hun teams:
•
Chris Janssen, Leni Janssen, Gerda van Oorschot, Eveline Broers (Nine
Gates)
•
Ingrid Broeder, Marianne Croeze, Janco Onnink, Désirée Heemskerk (Rotterdam)
•
Sjef Strik, Rudi Wong Chung, Martin Rep, Franz Korntner (Golden Dragon)
•
Anita Neve, Wim Rijnders, Anton Kösters, Yvonne van der Heide (AWAY)
•
Gert-Jan Davies, Dirk Borst, Zeger de Jong, Paul Deege (North-East)
•
Adrie van Geffen (Knitted)
•
Jaap Croese (nog niet ingedeeld)

Dragon Chang.

MMahjong Magazine
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Hollandse spelregels in

dr. Mahjong

Doet Sinterklaas in 1924 wel of niet
mahjongregels in je schoenen?

Het importeren van het mahjongspel uit
China naar Amerika had Joseph
Babcock tot zo’n gefortuneerd man
Babcock het Nederlandse publiek, want
de gele broeders voorkwam’.
gemaakt, dat hij zich rustig de rest van
‘iedereen, die eenmaal Mah-Jongg
In 1925 richtten blanke broeders in
zijn leven aan het spelen van het spel
gespeeld heeft, zal elk ander spel
Amsterdam de Netherlands Mah-Jongg
had kunnen wijden. Maar hij wilde nog
hiervoor in den steek laten. De fraaie
League op (inlichtingen bij den heer C.
rijker worden. Zo vergaat het veel rijken
steenen, het Oostersche waas, dat het
J. Pieters, Damrak 97). Er werd geen meestal lukt het hun ook nog.
gehele spel omringt en bovenal de vele
speeld in café Neuf, Kalverstraat 41,
Babcock wilde de mahjonggekte – maar spel-mogelijkheden, maken Mah-Jongg
maar een toernooi ter gelegenheid van
vooral zijn mahjongspellen – ook naar
tot het meest boeiende spel onzer
het eenjarig bestaan vond plaats in
Europa exporteren en vestigde her en
eeuw!’
twee zalen van het sjieke Americain
der in Europa handelsmaatschappijen,
Inderdaad bleek ook Nederland rijp voor Hotel. De wedstrijden werden gevolgd
die de verkoop ter hand moesten
de mahjonggekte. In 1923 had het
door een soirée chique. Het spel werd
nemen. Nederland zou bestookt worden weekblad Haagse Post nog aan zijn
zeer serieus gespeeld. Krantenfoto’s
vanuit een statig pand aan de Amsterlezers moeten vragen of iemand ooit
lieten ernstige, vaak in gepeins verzondamse Prins Hendrikkade met uitzicht
van het Chinese spel had gehoord, een
ken dames en heren zien, maar de
op het IJ. Op nummer 149 kwam een
jaar later lag het woord op ieders lippen
kranten bleven het nieuwe spel bespotplechtig naambordje te hangen met het
en stonden de kranten er vol van,
ten. Toch waren er in 1924 bijna net
opschrift ‘The Continental Mah-Jongg
meestal op spottende toon. ‘Er is weinig zoveel mahjongspelers als bridgers in
Sales Co’.
goeds aan Mah-Jongg’, knorde een van Nederland.
Het assortiment varieerde van spellen
de kranten. ‘De bekoring schuilt voorna‘Er is weinig goeds aan
in een ‘fraaie, houten doos, met vermelijk in de geweldige risico’s en de
gulde en met de hand gegraveerde
meest onverwachte verrassingen die
Mah-Jong,’ waarschuwt een
Chineesche letters op het deksel’ tot
het meebrengt.’ Onder de Chinezen
Nederlandse krant, ‘het leidt
zeer luxe exemplaren in een ‘zeer fraai,
leidde het tot grof geweld. ‘Onze politie
tot veel moord en doodslag.’
teakhout cabinet, hetwelk vijf laden
weet ervan mee te praten’, meldde de
bevat’ en met ‘kunstig gegraveerde
krant, want die moest grote schoonsteenen’, die ‘bijna niet van ivoor te
maak houden onder de mahjongende
Meneer Babcock mocht tevreden zijn,
onderscheiden zijn’. Wat je er voor
Chinezen ‘toen moord en doodslag te
maar was hij dat ook? Nee. Hij had
moest betalen, is niet
Amsterdam wat al te veelvuldig onder
ontdekt dat hij niet de enige was die
meer bekend, maar
mahjongspellen in
volgens Babcock was
Nederland verkocht en
het iedere cent
ook niet de eerste. Die
waard. ‘Een Mah
eer komt toe aan de
Jongg spel zal den
firma Perry & Co, die
gebruiker jaren duren
winkels had in
en wordt een werkeAmsterdam, Groninlijk sieraad voor elk
gen, Arnhem en Den
huis’. En voor wie
Haag. In zeven
zo’n luxespel te duur
andere steden waren
was, had Babcock
firma's die Perrymahjong als kaartartikelen mochten
spel, verpakt in een
verkopen. De firma
smaakvol doosje, met
beijverde zich vooral
uitvoerige handleimet het invoeren van
ding, punten-tabellen
nieuwigheden.
en scoringblok’. Prijs
‘Reisbenoo-digdheƒ 4,50.
den, reisdekens,
Geheel verzekerd
engelsche en amerivan het komende
kaansche speelgoedeBijbelstudieclub? Nee, een zinderende partij mahjong. Nederlanders speelden
succes waarschuwde
ren; gomelastieken
in de jaren twintig het nieuwe Chinese spel met dodelijke ernst.

MMahjong Magazine
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STENEN TIJDPERK

beslag genomen
voorwerpen; engelsche zeepen en
reukwerken; engelsche messen en
scharen; amerikaansche klokjes en
honderden voorwerpen voor huiselijk
gebruik vindt men hier voorhanden. Zoo
vormt dit magazijn een voortdurend
afwisselenden bazaar, waar elk wat wils
vindt.’ Perry verkocht ook vullingen voor
beha’s met de slogan: ‘Wat God niet
geeft, geeft Perry’.
In de jaren twintig was het mahjongspel
een nieuwigheid, waarin Perry & Co
onmiddellijk geïnteresseerd was. De
toenmalige mededirecteur Frederik
(Freek) Louis Verster importeerde het
nieuwe spel rechtstreeks uit Amerika,
liet er het logo van zijn bedrijf op zetten
en zorgde voor een ingebonden boekje,
‘bevattende uitvoerige beschrijving,

Een advertentie voor mahjongspellen van
Perry & Co

MMahjong Magazine

handleiding, voorbeelden, spelregels,
punten- en rekentabel’. ‘Mah Jongg is
een spel dat gemakkelijk te leeren is’,
liet Perry weten en de noodzakelijke
Handleiding kon voor slechts ƒ 1,25
aangeschaft worden. Het mahjongspel
moest in 1924 de hit van Perry’s decemberverkoop worden en het kreeg
uitgebreide aandacht in de traditionele
Sinterklaascatalogus die het winkelbedrijf onder zijn uitgebreide klantenkring
verspreidde. ‘Mah Jongg is het eeuwenoude spel dat geperfectioneerd is tot
een spel van verfijndheid, berekening
en logica’, jubelde de gids. Een spel in
een rood houten kistje met schuifdeksel
kostte ƒ 20,-, in een kistje met vijf laden
en koperbeslag ƒ 40,-. Voor de grote
portemonnees waren er luxere uitvoeringen van ƒ 110,- en meer, voor de
smalle beurs was er het Mah Jongg
Kaartspel van ƒ 4,50. Het moest voor
Perry en heel Nederland een prachtig
Sinterklaasfeest worden.
Nee dus. Vlak voor Sinterklaas, op 28
november 2004, liet de Amerikaan
Babcock door de rechter beslag leggen
op alle Handleidingen van Perry
wegens schending van de auteurswet.
Perry had het recht niet zijn spelregels
zomaar over te nemen, beweerde
Babcock. De timing van Babcock
maakte Verster ziedend maar verlamde
niet zijn ondernemerschap. Zonder
Handleidingen waren zijn mahjongspellen waardeloos. Hij liet daarom snel
waardebonnen drukken die recht gaven
op de Handleiding, zodra die weer
geleverd konden worden. En hij ronselde een advocaat die Babcock flink
van katoen kon geven. Het geding vond
plaats op dinsdag 2 december.
Ook Babcock had een ervaren advocaat, mr. C. H. J. F. Karsten. Die
betoogde dat Babcock de rechthebbende auteur was van de spelregels.
Die waren weliswaar eeuwenlang van
mond tot mond overgegaan, maar nog
nooit op schrift gesteld. In China had
Babcock, volgens de advocaat, persoonlijk deze regels bestudeerd en ze
bleken zo ingewikkeld te zijn, dat ze
voor niet-Chinezen ondoorgrondelijk



waren. Na langdurige studie had
Babcock dit spel aangepast en toegankelijk gemaakt voor westerlingen en het
de gefingeerde naam ‘Mah Jongg’
gegeven. De Handleiding van Perry &
Co was volgens Karsten ontleend aan
de door Babcock verrichte arbeid.
Babcock zou daarvoor schadevergoeding moeten hebben maar dat was
volgens de Nederlandse wet niet
mogelijk. Het beslag op Perry’s Handleiding was daarom de enige manier voor
Babcock om voor zijn rechten op te
komen.
Babcock streed een verloren strijd. In
Amerika had hij nog met Parker Brothers en andere fabrikanten van
mahjongspellen contracten kunnen
sluiten zodat ze de naam ‘Mah Jongg’
mochten gebruiken als ze bij hun
spellen het Rode Boekje van Babcock
bijsloten. Maar inmiddels waren de
mahjongers van het eerste uur uitgekeken op de simpele Babcockregels en op
zoek gegaan naar meer diepgang en
meer opwinding. Verster kon de rechter
dan ook een lang lijstje met boeken
tonen, die hij had bestudeerd voordat hij
de Handleiding had geschreven. Dat
waren er maar liefst negentien en geen
van alle was geschreven door Babcock.
Perry’s advocaat, mr. H. Mulderije, wees
er bovendien op dat Babcock zelf had
toegegeven dat het spel niet door hem
gemaakt was en dat hij daarom niet de
geestelijke vader kon zijn. Auteursrecht
te laten gelden op de spelregels zou
een monopolie op het mahjongspel voor
Babcock betekenen, want het publiek
heeft niets aan een spel zonder spelregels, aldus de advocaat.
De president van de rechtbank deed
twee dagen later, op 4 december,
uitspraak. Hij zou nooit Perry’s Handleidingen in beslag hebben genomen, zei
hij, als hij toen de argumenten van
Babcock had geweten. Het beslag werd
dan ook onmiddellijk opgeheven en
Babcock werd veroordeeld tot het
betalen van de proceskosten. En zo kon
Sinterklaas nog net op tijd de Handleidingen van Perry & Co in de schoenen
van zijn gelovigen schuiven, maar het
verwachte verkoopsucces werd het niet.
Volgende keer: Kleermaker koopt Babcocks firma op.
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Leuke dingen

Een dubbelinterview, de vragen en
antwoorden van Martin en Robert
Redactie
Martin: Robert, wat zijn je plannen als
voorzitter voor de komende periode, en
wat mis jij nog bij de mahjongbond?
Robert: Allereerst zou ik graag zien dat
‘we’ – de bond dus – meer mensen aan
ons weten te binden. Ik ben er met jou
van overtuigd dat de bond voor elke
mahjonger een meerwaarde heeft of
zou moeten hebben. Daarmee leg ik
meteen de vinger op de zere plek, als
antwoord op je vraag wat ik mis: er zijn
veel meer mahjongers dan we nu als lid
hebben mogen verwelkomen. De vraag
is dus: hoe bereik je die mensen en hoe
bind je die vervolgens aan je? Ik mis
dus zowel een ‘gericht wervingsbeleid’
als een ‘onderscheidend vermogen’ bij
de bond en daar is nog een hoop te
winnen.
Nu komt het mooi uit dat we promotie
tot ‘speerpunt’ verheven hebben, dus
wat zijn jouw plannen als bestuursverantwoordelijke daarvoor?
Martin: Ik ga het budget dat we daarvoor hebben in ieder geval flink aanspreken, en dat is heel wat, want we
mogen er ook geld van onze winst op
het OEMC 2005 voor gebruiken. In de
eerste plaats wordt er een professionele
folder gemaakt om uit te delen overal
waar we ons presenteren. Er komt
een speciale promotie-editie van het
Mahjong Magazine, met veel informatie,
ook over de clubs, om toe te sturen en
uit te delen. Verder wil ik praten met de
clubs om erachter te komen wat bij hen
goed werkt op het gebied van promotie
en wat niet. Veel dingen die we nu doen
omdat we het leuk vinden het spelletje te promoten, moeten meer aan de
bond worden gekoppeld. Bijvoorbeeld:
ik wil best een groepje mensen laten
ruiken aan het spel, maar als ze meer
willen moeten ze eerst lid worden van
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een club en dus van de bond. Verder
moeten we mooie, representatieve
spelregelboekjes maken waar mensen
voor moeten betalen – leden van bond
met flinke korting natuurlijk. Ik ben ook
bezig met voorstellen om het lidmaatschap attractiever te maken. Korting op
het lidmaatschap van MahjongTime bijvoorbeeld, en ervoor zorgen dat je daar
online ook de Nederlandse spelregels
kunt spelen. In samenwerking met Daja
Mahjong – ja, Jan Ketzer dus – moeten
we ook wat leuke dingen ontwikkelen,
exclusief voor onze leden.
De mahjongbond is een bont gezelschap, met soms tegenstrijdige belangen. Hoe denk jij de tegenstellingen tussen de liefhebbers van de verschillende
varianten mahjong te overbruggen?
Robert: Ik zie het niet als ‘tegenstrijdig’ Martin Rep en Robert Rijnders praten over verleden
of ‘tegengesteld’ – zoveel mensen,
zoveel wensen – maar de bindende
dat in bredere kring bekend te maken
factor is toch het spel. Maar waar ik mij
– leden die leden werven als het ware.
afvraag hoe we meer mensen voor de
Maar je geeft ook aan dat mensen al
bond zouden kunnen winnen, vraag ik
heel snel moeten kiezen: lid van de
mij evenzeer af hoe we meer (van de
bond of (anders) niks. Ben je niet bang
huidige) leden betrokken krijgen bij wat
dat we daardoor nou juist mensen
de bond doet of voorheeft. De bond is
afschrikken?
er immers voor iedereen, dus denk niet
‘ik vind daar toch geen gehoor’ of ‘het is Martin: We geven eerst gratis ondereigenlijk maar een select clubje dat besteuning. Bijvoorbeeld, we komen naar
slist’ of zo. Als je bredere betrokkenheid
een clubje toe om daar een introductie
kunt bewerkstelligen, komt er vanzelf
te geven. De mensen kunnen daar al
een beter begrip voor elkaar of elkaars
dan niet enthousiast raken. Daarna
‘varianten’. En het is geen popularidraagt het promotieteam de zaak als
teitswedstrijd: de bond ondersteunt en
het ware over aan de bond, die een curpromoot alle varianten – of er nou 28 of
sus kan aanbieden of speciaal beden128 deelnemers aan een toernooi zijn.
ken, want dat valt niet onder promotie.
Natuurlijk zie je dat de nieuwe MCRDe mensen die dat gaan doen, moeten
spelregels momenteel ‘hot’ zijn bij veel
daar veel tijd en energie in steken. Dat
leden, maar er zijn genoeg ‘verstokte’
doe je dus alleen voor leden, vind ik.
NTS’ers, of Hongkongmahjongers en
Ze moeten dus inderdaad al vrij snel
liefhebbers die alles spelen.
kiezen. Maar we hebben het hier ook
niet over een uitgave die zwaar op het
Door de leden de door jou genoemde
gezinsbudget zal drukken. Het lidmaat‘voordeeltjes’ aan te bieden, creëer je
schap van onze bond is erg goedkoop!
misschien ook een soort stimulans om
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voor de leden

Mijn laatste vraag dan: je hebt de
voorzittershamer nu neergelegd, maar
blijft betrokken bij het mahjong en bij
de bond. Toch zou ik willen weten wat
je eventueel gemist hebt als voorzitter:
ben je tevreden of teleurgesteld over de
afgelopen periode?
Martin: Ik ben teleurgesteld dat de bond
niet groter is. Ik vind dat iedereen die
buiten de huiskamer speelt, lid van de
bond zou moeten zijn, om zodoende
mee te werken aan de promotie van
onze sport. In plaats daarvan zijn er
zelfs spelers die afhaken omdat ze de

en toekomst van de Mahjongbond

Een laatste, persoonlijke vraag, Robert.
De Rijndersen staan nogal bekend als
echte Amsterdammers, met zeg maar
het hart op de tong. Als voorzitter moet
je ook een bindend figuur zijn. Is het
een niet moeilijk met het ander te combineren?
Robert: Ik ben geen Amsterdammer
hoor... maar ik begrijp wat je bedoelt en
ik denk niet dat het een probleem is.
Ik ben erg begaan met het mahjong in
het algemeen, maar ik vind wel dat er
veel belangrijkere dingen in het leven
zijn. Helaas zien we elkaar vrijwel alleen
maar op toernooien en - dat dan weer
wel - ik ben ‘fanatiek’ genoeg om een
rol van betekenis te willen spelen. Als je
daar alleen op afgaat, is het argument
‘ik ben eigenlijk een heel aardige vent’
misschien wel lastig te begrijpen. Maar,
de mahjongers die ik nu zeg maar ‘vertegenwoordig’, moeten wel weten dat
ik mij voor iedereen sterk maak waar
nodig en dat ik altijd ‘de deur open heb
staan’ als ze iets kwijt willen.
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bond niet nodig denken te hebben. Ik
hoop dat dit nu wordt hersteld door het
clublidmaatschap, waardoor iedereen
die bij een club speelt, automatisch lid
wordt van de bond. Dat moet gekoppeld
worden aan een actief promotiebeleid,
en uiteraard door de leden zoveel te
bieden dat iedereen een tevreden lid
wordt en blijft.
Gelukkig overheerst de tevredenheid.
We hebben een Europees kampioenschap georganiseerd dat klonk als een
klok. In Europa gelden we als de actiefste en meest internationaal georiënteerde bond. In eigen land is het geweldig
de groei van het aantal toernooien en
clubs te zien. Zorg jij nu maar dat je die
succesvolle lijn doortrekt!

Martin (Rep) heeft zijn sporen in de mahjongwereld meer verdiend als organisator en promotor dan als speler. Samen met zijn Dicky leerde hij het spel
begin jaren negentig van zijn broer Jelte. In 1997 deed hij voor het eerst mee
aan een mahjongtoernooi (Grote Prijs van Rosmalen), maar werd vooral gegrepen door het ‘snellere en eerlijker’ Hongkongmahjong. In 1999 organiseerde hij
samen met zijn vriend Sjef Strik het Hongkong Mahjong Millennium Toernooi in
zijn woonplaats Nijmegen. Een jaar later richtte hij Hongkongmahjongclub de
Gouden Draak op en werd dit toernooi omgedoopt tot Gouden Draak Toernooi,
dat zou uitgroeien tot het grootste mahjongtoernooi van Nederland. Van Frans
Roquas leerde hij Riichimahjong, wat in 2000 leidde tot het eerste Nederlands
Kampioenschap Riichimahjong. Het tweede Riichi toernooi, Kinryu Majan Taikai,
werd sinds 2003 door Martin, Sjef en Frans georganiseerd. Martin Rep heeft zich
sterk beijverd voor internationale contacten. In 2002 nam hij op uitnodiging van
de Japan Mahjong Organizing Committee deel aan het eerste wereldkampioenschap mahjong in Tokio. Daartoe moest hij zich de toen nog onbekende nieuwe
officiële Chinese regels meester maken. Hij werd zo door deze nieuwe variant gegrepen dat hij besloot dat er ook een Europees kampioenschap in deze
internationale variant moest komen. Zij betrokken Désirée Heemskerk erbij en
kwamen al snel tot de conclusie dat alleen een officiële Nederlandse Mahjong
Bond deze klus zou aankunnen. Het eerste Europees kampioenschap mahjong
vond plaats in 2005 in Nijmegen en werd een groot succes.
Robert (Rijnders) heeft, in tegenstelling tot zijn voorganger, zijn sporen meer
als speler verdiend. Hij leerde het spel begin jaren tachtig – één van de broers
Rijnders kwam ermee thuis, moe van het eeuwige kaarten. Sindsdien is de
meerderheid van de familie en vaak de aanhang eraan verslingerd. Ton, zijn
oom – alle ‘Rijndersen’ zijn ooms van Robert en geen broers – was de eerste
die aan een toernooi meedeed. Dat was het NK van 1996, dat hij meteen won
ook nog. Daarmee was het hek van de dam en gingen ze allemaal meedoen. En
ook Robert deed dat niet onverdienstelijk en won de nodige prijzen. Net als de
meeste ‘Drie Wijzen’, speelt hij alle varianten en op de Nationale Ranglijst bivakkeert hij al een tijdje in de top. Ook de andere ‘Drie Wijzen’ zijn wel in de top van
de ranglijst terug te vinden. In 2003 organiseerden zij hun eerste (NTS) toernooi
en in 2006 kwam daar het Tile Hog (MCR) toernooi bij. Vanaf dit jaar wordt dus
het Kinryu Majan Taikai ook door hen georganiseerd, waarover elders in dit MM
meer. Robert maakt ook deel uit van de redactie van het Mahjong Magazine en
is verantwoordelijk voor de website van de bond.
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Hoe te winnen met Mahjong
Hoe kun je je kansen vergroten om uit te gaan als je de Mahjong
Competitie Regels speelt? Gesprek aan de vooravond van het OEMC met
Anton Kösters, die vrijwel geen toernooi in binnen- en buitenland overslaat.
“Uiteindelijk gaat het alleen om de vraag: is de kans groter of kleiner dan?”
Martin Rep
Push your luck – help je geluk een
handje. Dat is volgens Anton Kösters
het belangrijkste als het erop aankomt
om te winnen met Mahjong Competitie
Regels (‘Chinees Officieel’, ‘Wereldregels’, ‘Internationale Regels’, ‘Pekingmahjong’).
Anton is een goede bron om mee te
discussiëren over zijn favoriete variant.
Hij heeft inmiddels de breedste toernooiervaring van alle Nederlandse mahjongspelers: hij ontbreekt op bijna geen
enkel toernooi in Europa. Bovendien
heb ik, als typische alfa, groot ontzag
voor zijn ‘betahersentjes’ (Anton, thans
werkzaam als ingenieur bij Rijkswaterstaat, studeerde af in geodesie, een vak
waar nogal wat wiskunde voor nodig is),
hoewel hij zelf het belang van wiskunde
bij mahjong nogal relativeert. Rekenen
is minder van belang dan een situatie
snel overzien. “Een goede oefening
trof ik aan in het boek van Stéphane
Parcollet: gooi zestig mahjongstenen
op tafel en probeer in één oogopslag te
zien hoeveel stenen Kringen 3 erbij liggen. En het helpt als je op een bepaald
moment in het spel een Bamboe 2
nodig hebt en je realiseert je: die heb
ik al twee keer zien vallen. Calculeren
levert weinig op. Het gaat uiteindelijk
om de vraag: is de kans groter of kleiner
dan. Bijvoorbeeld, ik heb Bamboe 4-56-7-8 en moet er één weggooien voor
wachtend op een chow en een sluitpaar,
hoeveel Bamboe’s 5 en 8 of Bamboe’s
4 en 7 liggen op tafel? Door tellen kijken
of je kansen groter of kleiner worden.”
Martin: Op het Chinees kampioenschap
in 2004 in Hongkong speelde ik tegen
Chinezen van wie ik nauwelijks kon
winnen, terwijl ik prachtige wachtende
spelen had. Volgens mij wisten ze
gewoon wat ik nodig had. Een wereld-
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kampioen als Mai Hatsune kan toch uit
jouw stenen aflezen wat je aan het doen
bent?
Anton: Daar geloof ik dus niks van, dat
zij mijn hand kan aflezen alleen uit de
stenen die ik weggooi. Er zijn zoveel
combinaties mogelijk. Behalve misschien als ze ziet dat ik bijvoorbeeld
helemaal geen Karakterstenen weggooi
en dus kennelijk voor Pure of Semi-pure
ga. Bovendien: ik weet niet hoeveel hersencellen die Chinezen hebben, maar
ik heb al genoeg aan mijn eigen spel.
Hoe kan ik weten wat anderen sparen
alleen uit wat zij weggooien en mijn spel
daarop aanpassen, zonder mijn eigen
kansen te vergooien?
Martin: Maar hoe kan het dan dat ik
de ene keer op een toernooi meedraai
in de toptien en een andere keer met
moeite een paar tafelpunten bij elkaar
sprokkel?
Anton: Omdat je pech hebt met weggooien. Ik had een keer op een toernooi
drie keer mahjong waarvan één keer
zelfgetrokken, maar meerdere malen
gooi ik met een onbenullige steen een
ander uit. Ondanks al die mahjongetjes
maar één tafelpunt. Of je staat met nog
vijf minuten te gaan op de eerste plaats
aan tafel en je hoeft er alleen maar voor
te zorgen dat je niet de winnende steen
weggooit. Maakt iemand ‘hu’ - Lesser
Honour and Knitted Tiles - met jouw
Kringen 2.
“Als de balans net een beetje de verkeerde kant opgaat met weggooien,
of je krijgt net niet de goede steen en
je rechterbuurman trekt ze alle vier en
gooit ze meteen weg, dan weet je dat
er toch een geluksfactor in blijft zitten.
Dat zal ook zo zijn bij Mai Hatsune, die
waarschijnlijk net wat meer ervaring en
inzicht heeft om haar kansen te vergroten om te winnen.”
Zoveel mogelijk stenen
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Anton Kösters

“Spelinzicht, ervaring en het herkennen
van standaardsituaties zijn belangrijk.
Aan het begin van het spel tast ik vaak
in het duister over wat ik zal gaan doen.
Probeer door de juiste stenen weg te
gooien zoveel mogelijk stenen te krijgen
waarmee je uit kunt of die je hand verbeteren.
Stel je speelt All Types. Je hebt al een
pung (eigen) wind op tafel liggen, plus
twee chows in Karakters en Bamboes
en twee rode draken en twee Kringen
vier in de hand. Je pakt een Kringen
5, dus wat gooi je weg? Kringen 4. Je
houdt dan Kringen 4 en Kringen 5 over,
dus aan weerszijden betekent dat er
acht stenen zijn waarmee je uitkunt. Ga
ik door met die paartjes rode draken en
Kringen 4, dan heb ik maar kans op vier
stenen!
Trek je daarna toch de rode draak, dan
leg je deze met een stalen gezicht bij
het rijtje op tafel en hou je de kans zo
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Competitie Regels
groot mogelijk om zelf Kringen 3 te trekken.”
Wachtend spel
“Stel, je bent met je eerste dertien
stenen meteen wachtend, op één steen
wel te verstaan, bijvoorbeeld op een
Closed Wait. Ervan uitgaand dat je die
steen nog niet op je stok hebt, zit die er
dus nog vier keer in. Ga je op die steen
zitten wachten?
Hoe groot is de kans dat je dan wint?
Je hebt dertien stenen in je hand, er zijn
acht bloemen, dus er zijn er 123 stenen
over. De kans dat die steen als eerste
wordt weggelegd is circa 1 op 30 en
wordt elke volgende beurt alleen maar
groter. Ik zou in deze situatie domweg
blijven wachten. De kans dat die steen
valt, is aanmerkelijk groter dan dat ie
nooit valt doordat iemand er een kong
van heeft, of dat er twee mensen een
paartje van hebben.
Als die dertien stenen behoren tot de
Lesser of de Greater Honor and Knitted
tiles, is de kans zelfs 1 op 10! Want je
bent dan altijd met drie stenen wachtend. Daarom behoren die combinaties
tot mijn favorieten, ik ga er vaak voor
als ik in het begin vijf losse winden en
draken heb. De combinaties 1-4-7,
2-5-8 en 3-6-9 in de kleurstenen kun je
slim kiezen. Heb je één kleur 2-5-8, dan
gaat de rest in die kleur eruit, je gooit de
dubbele stenen weg en als dat gebeurd
is, zie je hoe het ervoor staat.”
Flexibel spel
Flexibiliteit is belangrijk vanaf de eerste
steen die je trekt. Hou je opties zo lang
mogelijk open!! In de eindfase van een
hand kun je bij Mahjong Competitie
Regels de kans op ‘hu’ vergroten door
in meer dan één combinatie te denken.
Stel, je hebt:

22 we vbn
jkl fff
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Met Karakter 1 heb je een Mixed
Straight, maar met Karakter 4 een Chicken Hand. Daarom kan het slim zijn een
paartje Honneurs te houden als je een
Mixed Straight speelt. Of je hebt:

ff we vbn
jkl dfg
Met Karakter 1 heb je Mixed Straight,
met Karakter 4 Mixed Shifted Chows.
Met een Mixed Chow-hand kun je met
een vierde chow een extra kans op ‘hu’
creëren. Een ander voorbeeld hiervan:

ss cvb er
fgh sdf
Met Karakter 5 heb je Mixed Triple
Chows, met Karakter 2 Mixed Shifted
Chows. Of:

ss cvb ty
sdf fgh
Karakter 4 zowel als Karakter 7 levert
hier Mixed Shifted Chows op.
Nog een wisseltruc:

rr aaa qwe
xcv df
Dit geeft Lower Four met Kringen 2 and
Mixed Shifted Chows met Kringen 5.
Anton: Het herkennen van deze patronen is niet vreselijk ingewikkeld en je
kunt proberen om in een dergelijke situatie terecht te komen. Ook is het vaak
verstandig om zo lang mogelijk een
gesloten spel te spelen, immers alles
wat nog in de hand is kun je nog anders
inzetten voor een winnende combinatie
als je hand zich toch anders ontwikkelt.
Bovendien levert een gesloten hand
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met All Simples en All Chows alweer
zes punten op en kan vaak op meerdere manieren met acht punten uit.
All types met nooduitgang
Anton heeft de laatste maanden de
mogelijkheden van All Types duchtig
bestudeerd, vooral sinds de Oostenrijkse mahjongspeler Martin Mauthner
daar succesvol mee was op het Open
Hongaars Kampioenschap 2006. “Het
leuke van All Types is dat je altijd een
nooduitgang naar Chicken Hand hebt.
Een slimme speler heeft altijd een
alternatief achter de hand. Als je begint
met slechte stenen maar er zit een paar
draken of winden bij en een losse wind
of draak, kun je al gauw denken: hé, All
Types, als de kleuren een beetje eerlijk
verdeeld zijn.”
Die lastige Chicken Hand
Martin: Chicken Hand is een van mijn
favorieten, maar hij is heel lastig te maken. Nu ik de beperkingen ken, scoor ik
‘m wat vaker. Hij moet vroeg in het spel,
anders heb je minder kans op meerkansenstenen.
Anton: Soms besluiten mensen al bij de
beginhand op Chicken te gaan. Dat is
niet efficiënt, tenzij je al meteen wachtend kan worden. De Chicken Hand
is moeilijk en in punten ondergewaardeerd, ik zou liever eerst wat anders
proberen. Ook tactisch luistert het heel
nauw. Stel je speelt een Chicken, met
als laatste tien stenen:

vv nm, qwe 77
Je pakt een Bamboe 4 van de muur.
Je eerste neiging is die weg te gooien.
Maar dat is fout: afhankelijk van de situatie op tafel moet je waarschijnlijk één
van de eindstenen van de chows in je
hand weggooien! (vraag aan de lezer:
weet je waarom?)
Kans en beloning
Je moet een beetje denken in verzekeringstermen: wat is de kans op winst en
hoe groot is de beloning? >>>
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<<< En wat is de prijs die ik betaal als
mijn tegenstander me te vlug af is?
Bijvoorbeeld: je gaat voor All Types
maar je kunt tegelijkertijd ook All Pungs
scoren. Je vier laatste stenen zijn 77
gg. Wat doe je nu als je Kringen 6
trekt? Weggooien en toch blijven gaan
voor All Types en All Pungs, of toch de
Kringen 5 weggooien? Je hebt dan twee
keer zoveel kans om uit te gaan, maar
de beloning is wel twee maal zo klein….
“Daarentegen is de kans op zelfpakken
weer twee keer zo groot en de beloning
daarvoor meer dan twee keer zo groot.
Met de Mahjong Competitie Regels
wordt dat laatste goed beloond, de zaak
is naar mijn smaak in evenwicht. Bij de
Nederlandse Toernooi Spelregels is de
balans heel anders. De geluksfactor is
daar hoger doordat de beloning voor
een uitzonderlijk spel zo hoog is. Vorig
jaar op het toernooi in Hilversum was
ik klaar en stond ik even bij Marianne
Croeze te kijken. In haar laatste spel
trekt ze als Oost de Vier Winden en wint
ze het toernooi. Bij de internationale

regels is het onmogelijk op
basis van één mooie hand een
toernooi te winnen.”

Twaalf Nederlanders
naar WK
Redactie

Dit is deel 3 in een serie van
vier over inleidingen tot een
van de mahjongvarianten.
Deel 1 ging over de Nederlandse Toernooi Spelregels
(Mahjong Magazine 2006/3),
deel 2 over Hongkongmahjong (Mahjong Magazine
2007/1). In Mahjong Magazine 2007/3 (september a.s.)
wordt aandacht besteed aan
riichimahjong, in het bijzonder
aan de Rode Vijven en de
Yakitori.
Literatuur: Stéphane Parcollet: Le Mah-Jong / Les Règles
Internationales. Bestellen
(€15) via de schrijver: lafrikain@wanadoo.fr

Riichitoernooien gered
Redactie
De jaarlijkse twee riichitoernooien zijn behouden voor de toernooikalender. Mahjongclub de Drie Wijzen (zeg maar: de familie Rijnders) neemt
met ingang van september het Kinryu Majan Taikai over. ‘Riichimahjong
Nederland’ (Frans Roquas, Sjef Strik en Martin Rep) blijft het Kersenbloesem Toernooi organiseren.
Tot nu toe organiseerden Frans, Sjef en Martin beide riichitoernooien,
maar zij hadden het bestuur van de mahjongbond laten weten daarmee
te willen stoppen aangezien zij zelf nog maar zelden konden meespelen.
Door een van de toernooien over te dragen wordt dit probleem grotendeels opgelost.
Er komt ook een titel ‘Nederlands Kampioen Riichimahjong’. Die gaat
naar de speler die over beide toernooien gerekend het beste heeft gepresteerd.

Liefst twaalf Nederlandse spelers mogen deelnemen aan het ‘eerste Wereldkampioenschap
Mahjong’, dat begin november wordt gehouden in
de Chinese stad Chengdu.
Voor de volgende Nederlandse spelers is dat
goed nieuws: Jaap Croeze, Marianne Croeze,
Adrie van Geffen, Désirée Heemskerk, Yvonne
van der Heide, Harry Kal, Anton Kösters, Jeroen
Meijer, Wil Meijer-Kal, Martin Rep, Dicky RepMantel en Rudy Wong Chung.
Het organiserend comité van het WK bleek gevoelig voor de argumenten van de Europese Mahjong
Organisatie om Europa een extra groot contingent
spelers toe te kennen. Eigenlijk waren er maar 36
plaatsen in totaal voor Europa weggelegd. Als dat
was doorgegaan, hadden er maximaal zes of acht
Nederlanders kunnen gaan. Maar de EMA wist de
Chinezen ervan te overtuigen dat de 36 plaatsen
die ook gereserveerd waren voor Amerika, beter
grotendeels aan Europa konden worden gegeven
omdat uit de VS maar een handjevol spelers zal
zijn te verwachten.
Uiteindelijk gaan 54 Europese spelers naar
Chengdu. Alleen de Franse delegatie is met 14
spelers (voornamelijk van het ‘mahjongeiland’ Isle
de la Réunion) groter dan Nederland. Verder gaan
er spelers uit Denemarken (8), Oostenrijk (5),
Duitsland (6), Hongarije (3), Italië (2), Zweden (2)
en Finland (1).
Het kunnen er eventueel nog meer worden, want
de eerste acht spelers op het OEMC 2007, uit
welk land zij ook afkomstig zijn, worden sowieso
uitgenodigd om naar Chengdu te komen, waarbij
een deel van hun kosten worden vergoed.
Uit zowel China als Japan zouden ook 36 spelers
naar het WK komen. Maar nu het aantal Europeanen is uitgebreid, komen er misschien ook wel
extra spelers uit deze Aziatische landen.

Op beide toernooien gelden de officiële riichispelregels, maar de organisatoren willen voor beide toernooien onderscheidene accenten aanbrengen. Zo willen zij op het Kersenbloesem Toernooi spelen met Rode Vijven (extra dorastenen), en op het Kinryu Majan Taikai met yakitori’s. Dat
zijn fiches die omgedraaid mogen worden als je mahjong hebt gemaakt.
Degenen van wie aan het eind van het spel het fiche niet is omgedraaid,
betalen een aantal punten aan de andere spelers.
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OP DE LAT
Verzamelen
Adrie van Geffen
Mensen schijnen te zijn onder te verdelen
in jagers en verzamelaars. Internationaal
hoor ik daar nooit iets over, heb het ook
nooit geloofd en weet gewoon dat het
altijd de combinatie is die bij de een
sterker aanwezig is dan bij de ander. Een verzamelaar
jaagt om zijn verzameling uitgebreid te krijgen, met als
ultieme doelstelling alles te hebben. Mannen met een
veertje in hun hoed schieten wat ze raken kunnen met
als droom alles af te knallen wat beweegt. Rokkenjagers
zitten alle vrouwen achterna en elke film op dit gebied laat
weten dat van elke overwinning een trofee wordt bewaard.
De postzegelverzamelaar verdeelt doorgaans wegens
de omvang verzamelingen in landen en onderwerpen,
zeggen zich tot slechts een of enkele deelverzameling te
bekommeren, maar ondertussen weten ze wel overal wat
van omdat ze toch die verborgen droom hebben.
Verzamelen zou je ook kunnen zien in de gedragswetenschappen als overspronggedrag: gedrag dat niets met
de situatie van dat moment te maken heeft, maar waar naar
wordt uitgeweken als het gewenste gedrag niet kan worden
vertoond. Krabben achter het oor als de mahjonghand
niet eenvoudig is, zonder dat er sprake is van jeuk. Neus
ophalen alsof het stinkt als er slechte stenen worden
getrokken. Stenen recht gaan leggen en ze daarmee minder
goed zichtbaar maken als het tijd is gevaarlijke stenen weg
te gooien. Iedere man wil wel rokkenjager zijn, maar dat is
niet voor iedereen weggelegd. Dan maar postzegels.
En zo kom ik aan mijn verzameling mahjongspellen. Het
motief is niet fraai, maar als ik op een houtje moet bijten
dan kan het maar beter bamboe zijn. Dit geëxtrapoleerd
en met de tijd meegaand: siliconen zijn in, dus ook plastic
spellen horen tot mijn verzameling. De analogie nog
verder doortrekken. De spellen zijn niet altijd prachtig en
schitterend. Sterker nog: aan veel spellen mankeert wel
iets (eerder heb ik al eens gesproken over de jassen van de
spellen die meestal niet goed passen), maar juist dat maakt
ze zo vaak interessant. Waar heb ik dat argument meer
gehoord?
Deze eigenschap van mensen, zowel mannen als vrouwen
(met uitzondering van de rokkenjager die uitsluitend
mannelijk is omdat bij het omgekeerde er niets te winnen
valt, waarmee ik duid op het uitgebreide nageslacht dat de
man kan bewerkstelligen, wat ook weer een verzameling
is, terwijl dit voor een vrouw alleen tot enkele vaders
kan leiden maar per saldo niet meer kinderen), is de
oorzaak van rekken vol hobbybladen en verenigingen. Een
gekozen gemeenschappelijke interesse. Maar in de diepst
biologische zin zit u eigenlijk uw eigen frustratie te lezen.
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TOERNOOI-IMPRESSIES

Kersenbloesem - Leusden
Toernooiredactie
24 februari - Op het eerste riichitoernooi van het jaar waren er dit
keer 28 deelnemers, waar dat er toch meestal wel 36 tot 40 zijn.
Bovendien dachten de organisatoren Sjef Strik, Frans Roquas en
Martin Rep eindelijk een keer te kunnen spelen, maar zij werden
geconfronteerd met een wel erg late afzegging.
Voor Désirée Heemskerk maakte het allemaal niet uit – zij won
weer en heeft nu alle trofeeën van organisatiebureau ‘Strik-Roquas-Rep’ in de kast staan. Zij won eerder namelijk al het tweede
riichitoernooi van 2006 (Kinryu Majan Taikai) en het Gouden
Draak MCR toernooi van Nijmegen. Désirée was wel minder op
dreef dan op het recente KMT. Zij won toen alle vier haar tafels,
nu was zij slechts twee keer de sterkste, zodat haar voorsprong
op nummer twee, Ingrid Broeder, slechts drie punten bedroeg.
Derde werd Ma Prem Sohana.
Na afloop was er applaus en lovende woorden voor het organiserende trio. Ruim zes jaar lang zijn Strik, Roquas en Rep bezig
geweest het riichimahjong in Nederland op de kaart te zetten en
sinds 2003 dus met twee toernooien.

1. Désirée Heemskerk (107)
2. Ingrid Broeder (104)
2. Ma Prem Sohana (96)

Witte Draak - Hilversum
17 maart - Traditiegetrouw op de laatste zaterdag van de winter,
vond alweer het achtste Witte Draak toernooi plaats. Organisator
Jelte Rep had de zaakjes als gebruikelijk goed onder controle, de
lunch was wederom puik verzorgd en de 72 deelnemers wilden laten zien dat het NTS nog ‘springlevend’ is. Hans van der Poel, van
wie in de wandelgangen werd vernomen dat hij speciale adviezen
had gekregen van de illustere dr. Hui Tand, legde de basis voor
zijn zege in de tweede ronde. En omdat hij dat in de zesde ronde
nog eens overdeed, kwam hij 1. Hans van der Poel (12.470)
met ruime voorsprong over
2. Dicky Rep (8.982)
de finish. Dicky Rep had ook
3. Huib van Santen (8.818)
twee sterke rondes en mocht
de tweede prijs in ontvangst nemen. De derde prijs ging naar Huib
van Santen, die regelmatig
scoorde en weinig verliespunten incasseerde.
Daarmee had het Gooise
mahjonggenootschap De
Groene Draak twee spelers
in de top 3 – ook Hans is lid
van dat gezelschap. Natuurlijk was er ook een Rode
Lantaarn en die was voor
Jaap Croeze.
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TOERNOOI-IMPRESSIES
Fu-Hing - Varsseveld
15 april - Het Oosters Specialiteiten Restaurant Fu-Hing, waar op 25 februari ook
het eerste lustrum werd gevierd (zie fuhing.nl), was wederom het strijdperk van
Nederlands enige Hongkongmahjongtoernooi. De opkomst viel tegen: slechts 28
deelnemers. Een verklaring zou kunnen zijn het MCR-toernooi te Parijs, maar Harrie Kal was ‘s nachts toch ook uit Parijs teruggekomen en zat zondagochtend bij Fu-Hing aan
de Mahjongtafel. De strijd ging uiteindelijk tussen
Hannie Ririmasse en John Bruinsma. Volgens het
loopschema kwamen Hannie en John in de laatste ronde bij elkaar aan tafel, waaraan ook Harrie
Kal plaats nam. Of het nu aan de vermoeidheid
lag of een moment van onoplettendheid, Harrie
gooide een Witte draak af waarmee Hannie de
Drie Grote Wijzen kon maken. Daardoor won
Hannie uiteindelijk afgetekend. Voor de eerste,
tweede en
1. Hannie Ririmasse (796)
derde plaats
2. John Bruinsma (478)
werd een
3. Hans Vos (306)
prachtige Boeddha uitgereikt. Ook de laatste
plaats werd niet vergeten. Wil Meijer-Kal had vandaag niet de broodnodige wong
en kreeg als troostprijs 1/5 staatslot.

De Drie Wijzen - Almere
29 april – Het eerste lustrum van het NTS-toernooi in het als vanouds gezellige
Almere, had een verrassend podium: Ans Hoogland werd geflankeerd door Cor
Rijnders en Eugenie Teunissen. Zeger de Jong ging goed van start en won de
eerste ronde, Eveline Broers eiste de tweede ronde voor zich op en nam voor de
pauze de kop.
Nadat men zich de lunch weer goed had laten smaken en er buiten uit volle borst
was meegezongen met de accordeon spelende Hans Rijnders, won Jenneke Kragt
de derde ronde en ging Judith Baruch op kop. Albert de Bakker won de vierde
ronde, waardoor hij de kop overnam. Ronde 5 was voor Ria Rep, ronde 6 was
voor Désirée Heemskerk en nu ging Marianne Croeze aan de leiding - zou ze weer
toeslaan, zo kort na haar overwinning in Parijs?
Wim Rijnders won ronde 7 en Marianne vond haar Waterloo in de laatste ronde.
Wat zij vorig jaar in Hilversum deed, werd nu gedaan door Ans Hoogland: een
prachtig Vier Winden limietspel op Oost en ze vond zichzelf terug op de eerste
plaats. Cor Rijnders probeerde het nog wel, maar bleef steken op plaats 2 en Eugenie Teunissen wipte Marianne van het podium, met een verschil van slechts 50
punten.
Eugenie was over de dag gemeten het meest constant en mocht ook de BPS (Best
Personal Score) trofee in ontvangst nemen. Deze BPS is een mix van het aantal
mahjongs dat je maakt en de hoogte daarvan - voor een mahjong met 80 punten
ontvang je minder (bonus)punten dan voor een Mahjong van 512 of een limiet. En
de poedelprijs, altijd een gewild object
in Almere, was voor Rien Viergever;
Petra Elferink mocht een extra prijs
- ter ere van het 1e lustrum - mee naar
huis nemen, zij eindigde het dichtst bij
de nul punten.
1. Ans Hoogland (9218)
2. Cor Rijnders (8530)
3. Eugenie Teunissen (6688)
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Jean Pascal
maakt diepe val
Redactie
Maar goed dat de EMA in de marge
van het OEMC in Kopenhagen straks
gaat praten over een nieuwe wijze van
berekenen van de Europese ranglijst.
Van de oude manier deugt niet veel, zo
is hier al vaker vastgesteld. Jean Pascal
Auberval (Isle de la Réunion, Frankrijk)
duikelde van plaats 1 naar plaats 46
na het spelen van zijn derde toernooi.
Gabriele Sallmutter uit Oostenrijk voert
nu de ranglijst aan (920 punten, 4
MERS-toernooien). In de toptien zijn de
Fransen het sterkst vertegenwoordigd
(4 spelers), gevolgd door de Denen (3)
en de Oostenrijkers (2).
Beste Nederlander is nu Sjef Strik op
16, beste mahjongbond-Belg is Jan
Thomassetti, die evenwel van 11 naar
38 duikelde.
Nederlanders en Belgen op de ranglijst:

16
20

Sjef Strik
Dirk Borst

punten
720
743

toernooien
4
2

22
29
31

Anita Neve
Aafke Demmer
Hans van der Poel

737
708
703

6
2
5

34

Gertjan Davies

696

7

35

Jan Thomassetti

693

5

37
43
55

Ton Rijnders
Wil Meijer
Marianne Croeze

688
679
648

5
6
10

De volledige lijst is te zien op de internet
website van de EMA:
http://mahjong-europe.org/ranking/

(ADVERTENTIE)

www.dajamahjong.nl
bookshop@dajamahjong.nl
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EUROPESE EN NATIONALE RANGLIJST
Nu wel

Adrie van Geffen

Door een ‘slip of the keyboard’ beweerde ik bij de de vorige analyse dat er een
gelijke stand was op de eerste plaats.
Dat was niet zo: ik had Robert Rijnders
iets tekort gedaan. Niet opzettelijk. Het
leverde wel een aardige discussie op.
Niettemin is het moment nu wel aangebroken dat de eerste plaats nu in
handen is van Eveline Broers. Slechte
uitslagen van Robert in Hilversum en
Almere, en de reeks goede uitslagen
van twee jaar geleden op toernooien
die gaan vervallen, duiden erop dat de
kersverse voorzitter en webmaster van
de Mahjongbond zijn verwachtingen
aangaande de voortzetting van jarenlange hegemonie kan laten varen en
zijn inspanningen kan richten op zijn
nieuwe taken.
Eveline daarentegen is vrij om de
verworven eerste plaats in de nationale
ranglijst de komende tijd te bestendigen, hoewel het najaarstoernooi in Almere en het Gouden Draak toernooi in
Nijmegen wat betreft de score van twee
jaar geleden niet verbeterd kan worden:
ze won in 2005 beide toernooien.
Er liggen dus kansen voor de volgers
en het zou weleens een verhitte strijd
kunnen worden om de eerste plaats
aan het eind van het jaar 2007. Tevens
zal er hard gewerkt moeten worden om
Rijnders & Co (Paula Pereira Gomes)
te ontdoen van de vijf van de eerste tien
plaatsen die ze bezetten, en zullen zij
zelf strijden om met Kerstmis het glas in
gepaste roes te kunnen heffen. Gezien
de mogelijkheden, wederom 2005 in het
oog houden, is die kans echter gering.
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a

g

p

a

g

p

1

Eveline Broers

17

73

888

49

Eugenie Teunissen

12

48

558

2

Robert Rijnders

21

63

862

50

Martin Rep

8

51

554

3

Désirée Heemskerk

18

67

854

51

José Kniest

17

40

549

4

Gerda van Oorschot

19

62

835

52

Wil Meijer-Kal

15

41

549

5

Ton Rijnders

18

67

831

53

Gert van der Vegt

9

50

546

6

Paula Pereira Gomes

20

61

825

54

Ria Vlaar

16

40

538

7

Hans Rijnders

17

64

812

55

Annemiek Mallee

9

49

532

8

Anton Kösters

16

63

788

56

Jenneke Kragt

9

49

529

9

Chris Scheffler

20

57

786

57

Rien Viergever

15

38

519

10

Yvonne van der Heide

15

65

784

58

Marianne Strik

12

42

514

11

Marianne Croeze

20

56

781

59

Tanny Hiemstra

6

50

503

12

Wim Rijnders

14

65

774

60

Conny Scheffler

14

39

492

13

Ma Prem Sohana

18

60

771

61

Ida van der Bij

9

45

489

14

Jaap Croeze

19

56

762

62

Petra Elferink

11

41

483

15

Rudie Wong-Chung

9

70

739

63

Maurice Demmer

8

45

481

16

Ingrid Broeder

18

56

731

64

Eric van Balkum

6

48

480

17

Greet Kamper

16

57

730

65

Jan Ketzer

10

44

480

19

Janco Onnink

18

54

726

66

Ida Osinga

7

46

479

18

Mikki Bes

5

74

718

67

Berry Heijn

13

37

474

20

Anita Neve

13

58

711

68

Gerrit Kragt

8

45

470

21

Harry Kal

21

48

710

69

Paul Deege

8

44

470

22

Arthur Schouten

8

67

706

70

Judith Baruch

8

45

465

23

Hans van der Poel

20

49

706

71

Jacobine van der Horn

10

40

458

24

Albert de Bakker

15

57

704

72

Riet Wedda

10

41

456

25

Betsie Daanen

8

67

701

73

Riek Strik

15

30

451

26

Jan Thomassetti

10

64

697

74

Frederike Oudekerk

8

42

446

27

Harald Borst

8

67

696

75

Marja van Diggele

7

43

446

28

Zeger de Jong

14

57

689

76

Lenie van Doorn

8

42

445

29

Gerard Strik sr

12

56

664

77

Diana van de Wetering

6

45

443

31

Joke Driehuijs

8

63

654

78

Jeroen Meijer

12

35

438

32

Yvonne Nijs

9

60

651

79

Margriet Groen

6

46

437

33

André Rijnders

17

49

646

80

Christien Kruysse

6

43

425

34

Dicky Rep

9

60

644

81

Chris Janssen

10

36

407

35

Jelte Rep

10

58

641

82

Wil Foekema

7

39

401

30

Dirk Borst

6

65

637

83

Ans Hoogland

6

43

395

36

Adrie van Geffen

12

53

629

84

Joost van Doorne

5

41

392

37

Yvonne Heemskerk

19

43

624

85

Joos Bijl

8

35

384

38

Diana Westdijk

10

56

615

86

Wilmar Kränzlein

13

28

377

39

Gertjan Davies

10

55

601

87

Erik Wessel

5

39

374

40

Barend Eversen

5

60

594

88

Linda Thomassetti

10

31

367

41

Piet Scholte

10

54

583

89

Margareta Rooimans

9

34

366

42

Leni Janssen

12

50

580

90

Dewi Satriasaputra

10

29

334

43

Ria Rep

12

48

573

91

Ada Ketzer

6

32

308

44

Marjan Demmer

8

54

569

92

Onno Kiviet

8

28

305

45

Teus Kamper

16

42

566

93

Hedwig Mensink

5

29

278

46

Sandra van de Berkt

18

38

563

94

Collette Faber

5

30

276

47

Frans Roquas

6

56

562

95

Tonia Strik

10

22

266

48

Jellie van der Veen

5

58

560

96

Wiepy v Kuppeveld

6

16

172
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Indien onbestelbaar svp retour aan:
		
Marjan Demmer
		
Prinsestraat 10 B
		
2513 CD Den Haag
Regels, Haid/Linz, Oostenrijk. Info: mah.jongg@liwest.at, tel.
(+43)(0)69981500686. Inschrijven: maak €11 over op rek.nr.
384467 t.n.v. Leitner Jochen bij de Sparda Bank Linz, bank.
nr. 49460. Inschrijving sluit 15 augustus. Internet: http://www.
scheichenbauer.at/fileadmin/Haid/Orchideenturnier_092007.
pdf
Zaterdag 15 september, Negen Poorten Toernooi, Mahjong
Competitie Regels, IJsselstein. Info: Chris Janssen, Chr.Janssenyss@kabelfoon.nl, tel. (030) 6885049. Inschrijven: maak
€ 15 (€ 17,50 voor niet leden van de Nederlandse Mahjong
Bond) over op girorekening 49.922.45 t.n.v. De Negen Poorten
in IJsselstein. Inschrijving sluit 29 juni. Internet: http://home.
hetnet.nl/~denegenpoorten/negenpoorten2007.html
Zaterdag 22 - zondag 23 september, German Mahjong
Open, Mahjong Competitie Regels, EMA-toernooi (2 MERSpunten). Hannover, Duitsland. Info: Uwe Martens, e-mail info@
mah-jong.de. Internet: www.dmjl.de

Mahjongkalender
Zaterdag 2 juni, Tilehog Toernooi, Mahjong Competitie
Regels, EMA-toernooi (1 MERS-punt). Buurthuis de Draaikolk, Lekstraat 2, Almere. Info: Robert Rijnders, dumarest@kpnplanet.nl, tel. 045-5491782. 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. Internet:
http://toernooi.dedriewijzen.com/algemeen_co.htm
Donderdag 21 juni - zondag 24 juni, Second Open
European Mahjong Championschip, Mahjong Competitie
Regels, EMA-toernooi (5 MERS-punten). Idrætsfabrikken,
Valdemarsgade 14, Kopenhagen, Denemarken. Info: Tina
Christensen, tina@mahjong.dk, Anders Labich, mahjong@
daimi.au.dk. Inschrijven: gesloten. Internet: http://oemc.
mahjong.dk
Zaterdag 11 - zondag 12 augustus, Second Austrian
Open, Mahjong Competitie Regels, EMA-toernooi (2
MERS-punten). Feldkirchen, Oostenrijk. Inschrijven: Martin Scheichenbauer, mahjong@gmx.at. Inschrijfgeld: € 25
inclusief snacks en verversingen, €10 alleen inschijfgeld.
Internet: http://www.mahjong.at.gg/
Zaterdag 18 - zondag 19 augustus, Second Hungarian
Open, Mahjong Competitie Regels, EMA-toernooi (2
MERS-punten). Dunaújvàros, Hungary, Hongarije. Optioneel programma op 16-17 augustus. Info en inschrijven:
Andrås Boda, bodacap@gmail.com. Inschrijving sluit 15
juli. Kosten: 3000 forint (€ 12,11), te voldoen bij de start
van het toernooi. Internet: http://www.mahjong.hu/
Zaterdag 1 september, Orchideeën Toernooi/Tweede
Opper-Oostenrijks kampioenschap, Mahjong Competitie

Zaterdag 29 september, Kinryu Majan Taikai, riichimahjong,
Groot Krakhorst, Bolderikhof 18, Leusden. Info: Robert Rijnders, kmt@riichi.nl. Inschrijven: maak € 10 over op postgiro
1565628, t.n.v. De Drie Wijzen (Brunssum). Inschrijving sluit
22 september. Tijdens dit toernooi wordt met de Yakitori gespeeld. Internet: http://www.riichi.nl of http://toernooi.dedriewijzen.com/algemeen_richi.htm
1 - 5 november, World Mahjong Championship, Mahjong
Competitie Regels, Chengdu, China. Info: Ms.May Hu, chinamajiang@yahoo.com.cn. Internet: http://www.chinamajiang.
com/. Inschrijving (voor Europese spelers uitsluitend voor
spelers van bij de EMA aangesloten bonden) is inmiddels
gesloten.
Zaterdag 10 november, Gouden Draak Toernooi/Derde Nederlands Kampioenschap MCR, Mahjong Competitie Regels,
EMA-toernooi (2 MERS-punten). Kolpinghuis, Smetiusstraat
1, Nijmegen. Info: Martin Rep, mrep@mahjongnews.com, tel.
06-20424478; Sjef Strik, sjefstrik@riichi.nl, tel. 024-6424228.
Inschrijven: € 12,50 (niet-leden van de Nederlandse Mahjong
Bond € 15) overmaken op postgiro 9657936 t.n.v. M. Rep te
Nijmegen. o.v.v. Gouden Draak Toernooi. Inschrijving sluit 27
oktober. Internet: http://nl.mahjongnews.com
Zondag 11 november, Vriendschaps Toernooi, Mahjong
Competitie Regels, Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, Nijmegen.
Info: Martin Rep, mrep@mahjongnews.com, 06-20424478,
Sjef Strik, sjefstrik@riichi.nl, 024-6424228, Deelnemers
betalen na aanmelding vooraf aan de zaal. Inschrijving kost €
2,50. Tijdschema en overige organisatie zijn 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. Internet: http://www.mahjongnews.com
Het toernooi van mahjongclub de Drie Seizoenen (Nederlandse Toernooi Spelregels) in Almere wordt dit jaar niet
gehouden. Het bestuur van de club hoopt dat het volgend
jaar wel weer doorgang kan vinden.

