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Voor elk wat wils
Nog niet zo lang geleden werd tijdens
de zomermaanden alleen in huishoudelijke kring, op campings en zo gemahjongd. De Nederlandse toernooikalender was altijd maagdelijk blank en pas
eind september werd de draad weer
opgepakt in Leusden. Daar zit IJsselstein nu al voor, maar een beetje mahjonger zit tegenwoordig ‘s zomers in het
buitenland. Anton Kösters werd gehuldigd voor zijn twintigste internationale
toernooi – een aantal daarvan vond weliswaar in Nederland plaats, maar toch.
En dat in krap twee jaar tijd… En de
kalender voor september staat trouwens
alweer bommetje vol – naast IJsselstein
en Leusden leeft men zich uit in Hannover en bij Mahjong Time op het eerste
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OEMC online. Pas na het NK NTS is
er weer ruimte voor andere activiteiten,
maar is het een beetje lekker weer, dan
gaat de mahjongtafel natuurlijk toch
het terras op – leer ons die mahjongers
kennen…
Afijn, je hebt weer een mooi exemplaar
van ons magazine in je handen – de
redactie heeft het er, met al die activiteiten, ook ‘s zomers niet minder druk
mee. Vooral met het maken van keuzes
over wat wel en wat niet in dit – toch
op de Nederlandse liefhebber georiënteerde blad – moet komen. Desondanks
natuurlijk veel buitenlands nieuws, omdat er nou eenmaal veel Nederlanders
in den vreemde hun kunsten vertonen.
Maar het is en blijft een voor elk wat
wils magazine!
De redactie
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De bindende factor van mahjong
Is mahjong(en) nog wel leuk? Jazeker! roepen jullie allemaal in koor – hoe kom je nou bij zo’n vraag?
Zeker omdat meneer de voorzitter zelf ‘geen deuk in een pakje boter slaat’ de laatste tijd? Touché, en
gelukkig maar, maar is het mahjong niet wezenlijk aan het veranderen? Hoewel steeds meer mensen
er daadwerkelijk de brui aan geven en NTS-toernooien niet meer mee spelen, is er onder de wel spelende deelnemers evengoed nog vaak te horen dat het toch wel een erg dom spel is. Waar vroeger
het Hongkong als stiefkind werd behandeld, is het nu de beurt aan ons eigen NTS.
MCR is veel leuker… Nu hebben we toevallig net een Europees Kampioenschap MCR gehad en
daar werd toch ook stevig geweeklaagd. Daar waren de regels dermate strikt, dat – ietwat gechargeerd – het verkeerd weg- of aanleggen van een steen al met een dode hand beloond werd. Met als
gevolg een discussie over de scheidsrechters. Die deden weliswaar helemaal niks verkeerd, maar de
strikte interpretatie van de regels was voor veel mahjongers, en zeker niet alleen de Nederlanders,
toch wel een koude douche.
Dus wordt regelkennis nóg belangrijker. Dat je goed tot acht kunt tellen, dat je gevlochten patronen
ziet, is prima, maar het is niet genoeg. En er zou feitelijk aan iedere tafel een scheidsrechter moeten
zitten om de boel in de gaten te houden. Ja maar, dat willen we toch helemaal niet, het moet wel leuk
blijven…
Een internationaal toernooi is toch anders en komt steeds verder af te staan van de besloten, Nederlandse toernooien. En aangezien het hier in de praktijk vrijwel uitsluitend MCR-toernooien betreft,
worden NTS, Hongkong en – in mindere mate – riichi zo steeds minder interessant.
Is het een mentaliteitskwestie? Zo van: vind je het niet leuk dat er met het mes op tafel wordt gespeeld, dan doe je toch niet mee. Vind je NTS simpel en niet leuk, dan doe je toch gewoon niet mee.
Dan speel je maar veilig aan de eettafel met vrienden en familieleden… Dat kan toch niet de bedoeling zijn, of is dat wel de toekomst?
Het bestuur wil graag dat iedere mahjonger en iedere mahjongclub of vereniging in Nederland de
ruimte krijgt om bij hen levende ideeën en wensen te verwezenlijken. Vandaar dat er ook zo wordt
gehecht aan de koppeling club- en bondslidmaatschap. Het vernieuwde voorstel ligt nu bij de clubs
en op 1 oktober gaan we erover vergaderen.
Samen staan we sterk en daarbij moet het niet alleen om mogelijke financiële voordelen gaan. Die
zijn er trouwens wel, maar dat is niet de bindende factor. Die is dat we mahjong(en) leuk vinden.
Robert Rijnders,
voorzitter

MMahjong Magazine
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OEMC 2007 – een terugblik
Het tweede Open European Mahjong
Championship is ten einde. Een goed moment
om de balans op te maken van twee jaar
internationaal mahjong.
Anton Kösters
De uitslag…
Het eerste OEMC in Nijmegen leek op
een een kat-en-muisspel tussen geslepen Aziaten en naïeve Europeanen.
Met zeven Aziaten in de top tien was er
voor Europa veel om over na te denken.
‘Wat doen zij, wat wij niet doen?’ Op
zich een verklaarbaar resultaat; immers, de meeste Europeanen hadden
slechts één jaar ervaring met de Official
International Rules, zoals ze toen nog
genoemd werden.
Bij het OEMC 2007 in Kopenhagen
was de situatie omgekeerd: slechts drie
Aziaten wisten zich nog in de top tien
te plaatsen, zes Europeanen en een
Amerikaan completeerden dit tiental.
Weliswaar is Japan nog veruit het sterkste mahjongland in deze spelvariant,
het gat met de Europese landen lijkt in
ieder geval een stuk kleiner.
Laten we nog eens wat nauwkeuriger
naar de cijfers kijken. Hiervoor heb ik
de uitslagen van het OEMC van 2005
en 2007 er maar eens bij genomen en
berekend wat de gemiddelde eindpositie per land was. En omdat deze toernooien een ander aantal deelnemers
hadden, heb ik dit getal geschaald naar
een getal tussen 1 en 100. En voor het
gemak heb ik bij Bosnië en Portugal het
‘tweede vaderland’-principe toegepast.
We zien dat China en Japan relatief
verloren hebben ten opzicht van 2005
en dat met name Frankrijk een flinke
sprong voorwaarts heeft gemaakt. Ook
Nederland heeft zich relatief verbeterd,
maar kan zich nog steeds niet bij de
beste drie landen van Europa rekenen.
Dat zijn Frankrijk, Denemarken en Italië.
Nederland en Hongarije staan op 4 en
5. De positie van Oostenrijk valt tegen:
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ondanks Bosnische hulp komen zij niet
verder dan 6. Duitsland en Zweden
blijven wat achter. Finland maakt een
veelbelovend debuut, Spanje zond de
‘Miss OEMC’ van 2007 (Nuria Noguera
Nicolás) maar heeft qua spel nog wat
te leren, en in België ontbrak dit jaar de
T-factor.
Uiteraard valt er wat af te dingen op
deze analyse: soms zijn de teams wel
erg klein (twee of drie deelnemers).
Was Japan wel met het sterkste team
gekomen (volgens Kimito en Yukari
Kugimiya worden zij in Japan van tafel
geveegd door de jongere generatie), zaten de beste Fransen thuis op Réunion
(is ook wel erg ver vliegen ieder jaar) en
hadden de beste Denen het te druk met
de organisatie (hoezo thuisvoordeel)?
Duidelijk is wel dat Europeanen niet
meer met knikkende knieën achter de
speeltafel hoeven te kruipen als daar
een Japanner zit.
…het spel…
De basis voor het verbeterde niveau
van de Europese spelers ligt in betere
spelregelkennis, een betere benutting van de scoringsmogelijkheden die
geboden worden in de Mahjong Competitie Regels (MCR) en een verbetering
van het verdedigend spelen. Aldus
Martin Scheichenbauer (Oostenrijk) en
Morten Andersen (Denemarken) aan
wie ik deze vraag voorlegde. En ik denk
dat ze gelijk hebben. Het is lastig daar
zelf iets over te zeggen (ik speel meer
dan dat ik andere spelers analyseer),
maar uit mijn eigen ervaring weet ik dat
hier een sleutel ligt. Waar vroeger alle
combinaties in beeld kwamen die van
zichzelf al acht of meer punten opleve-



Japan

China
USA
Denemarken
Oostenrijk
Italie
Frankrijk
Belgie
Nederland
Taiwan
Duitsland
Zweden
Hongarije
Finland
Spanje

2005
16
16
30
37
38
39
48
53
62
66
76
79
-

2007
22
35
59
41
56
44
29
80
47
63
65
67
48
57
92

ren, of combinaties van zes punten met
een paar extraatjes, zie je tegenwoordig
toch meer en meer ‘sprokkelhandjes’
(Concealed Hand, All Chows, All Simples, One Voided Suit en Short Straight,
of iets dergelijks). Iets wat twee jaar
geleden de Aziaten ook voortdurend
deden. De flexibiliteit van je hand is
belangrijker dan het aantal punten dat
je ervoor krijgt. En dan kun je ook beter
inspelen op de ontwikkelingen op tafel
en overgaan naar verdedigend spel.
…en de spelregels
Een belangrijk verschil met het vorige
OEMC was de grotere invloed van de
spelregels en de interpretatie hiervan
door de scheidsrechters. Hierbij gaat
het vooral om hoe om te gaan met
eventuele onregelmatigheden aan tafel.
Niet over de puntentelling, die beheerst
98 procent van de EK-deelnemers
ondertussen.
Voorafgaande aan het OEMC was er
al een duidelijke aanscherping van de
regels te zien, toen de spelregels voor
het OEMC 2007 werden vastgesteld.
Sommigen mopperden over het moeten draaien van geclaimde stenen,
over geclaimde sets die nu recht voor
je in plaats van rechts naast je gelegd
moesten worden, en over ingewikkelde
spelregels als je pung zegt in plaats van
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chow of kong, of een valse mahjong
maakt. Maar voor anderen waren deze
aanscherpingen niet vergaand genoeg!
Terwijl in het vorige OEMC de scheidsrechters alleen nauwlettend toekeken
als de punten geteld werden en pas
ingrepen als er iets te veel werd geteld,
dit jaar werden sommige spelers onaangenaam verrast door het plotseling
ingrijpen van de scheidsrechter als ze
iets verkeerd hadden gedaan.
De Amerikaanse nummer 3 van het
OEMC, Benjamin Boas, schreef in zijn
weblog http://mahjongfulbright.blogspot.
com/ twee interessante commentaren
hierover.
Wat te doen als je medespeler per
ongeluk een verkeerde steen in zijn
pung of chow legt? Mag je hem/haar
waarschuwen? Nee, totdat hij een
steen heeft weggelegd, want dan heeft
hij een dode hand! En doe je het toch

(omdat je toevallig een goede inborst
heb en iedereen op de wereld het beste
gunt), dan heb jij een dode hand, want
je hebt informatie gegeven aan een
tegenstander.
Of: als geboren riichi-speler laat je de
winnende steen netjes liggen in het rijtje
van de tegenstander die deze steen
weglegt, omdat je dan ook weet waar
deze vandaan kwam. Jammer, je hebt
een dode hand vanaf het moment dat je
begint met tellen!
Of: je tegenstander gooit per ongeluk
een eigen steen om, iedereen aan tafel
denkt: “Ach, ongelukje!” “Nee!” zegt de
scheidsrechter. “Ongelukjes komen voor
op de kraamafdeling. In de volgende
beurt wegleggen die steen.”
Iedere OEMC-deelnemer heeft zo wel
zijn verhaal. Persoonlijk kreeg ik een
reprimande toen speler vier even een
plasje was gaan doen omdat alle vier

de spelers aanwezig moeten zijn bij het
schudden van de stenen. Gelukkig had
ik op dat moment nog geen hand die
dood verklaard kon worden.
Even los van de achtergrond en inhoud
van deze spelregels en beslissingen:
er ligt zeker nog een schone taak voor
een internationale spelregelcommissie.
Zo waren Japanners en Chinezen soms
nog het meest verbaasd over de interpretatie die in Europa werd gegeven
aan de spelregels die zij zelf hadden
bedacht.
Met een beetje gevoel voor cynisme
kun je wel stellen dat op deze manier
mahjong een echte wereldsport is
geworden, zoals voetbal. Immers, hoe
vaak zegt een trainer niet dat zijn team
heeft verloren door de scheidsrechter.
Maar laten we hopen dat het met mahjong niet zover komt.

Nuria Noguera Nicolás, Miss OEMC 2007

MMahjong Magazine



september 2007 M

´Scheidsrechters zijn er niet voor niets´
Op het OEMC in Kopenhagen was onze eigen Wil
Meijer-Kal één van de vier scheidsrechters. De rol van
de scheidsrechter was niet geheel onomstreden. Terecht
of niet, dat het geen eenvoudige opgave is om te
scheidsrechteren, wordt duidelijk als Wil ons een kijkje
achter de schermen gunt.
Robert Rijnders
Tijdens de ALV van dit jaar werd Wil
door het lot verkozen tot onze scheidsrechter. Wil: “De ‘wong’ werkt overal. En
één voordeel: ik had geen specifieke
band met welke speler dan ook tijdens
het toernooi. Natuurlijk hoop je dat de
Nederlanders goed zullen presteren,
maar dat was het dan ook. Ik kon mij
volledig onpartijdig opstellen.”
Voor de scheidsrechters begon het
toernooi daags voor de officiële opening. Wil: “Donderdagmiddag kwamen
wij voor het eerst bij elkaar en dat
voelde direct goed, het klikte! Uwe
(Martens), Norbert (Zsamboki), Margarethe (Stollwitzer) en ik vergaderden
drie uur lang over alles wat zich maar
eventueel kon voordoen tijdens het
toernooi. We bespraken écht alles: te
laat komende spelers, spelers die roken
tijdens – een pauze in – een sessie,
waarschuwingen, straffen, interpretatie
van de regels, het tellen, diskwalificatie, et cetera. Vaak dacht ik: Oké, we
moeten dit bespreken, maar dat zal toch
echt niet gebeuren!? Niets bleek minder
waar! Alles wat ter sprake kwam op
deze eerste bijeenkomst, is in de dagen
van het toernooi voorgekomen. Zoals
we allemaal weten, tot een diskwalificatie aan toe. Niet leuk voor het toernooi
op zich, wel een bevestiging voor de
scheidsrechters, dat zij niet voor niets
aanwezig zijn.”
Waar natuurlijk ook de scheidsrechters
niet op voorbereid waren, was een
fout in de software die de loopbriefjes
produceerde. Wil: “Wat een teleurstelling voor spelers en organisatie toen
voor de eerste ronde op vrijdag bleek
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dat te veel spelers tegen iemand van
hun eigen team moesten spelen. En wat
een lef om op dat moment te besluiten
om alle loopbriefjes te veranderen!
Dat was even zweten. Grappig is op
zo’n moment, dat spelers direct naar
de scheidsrechters toekomen om hun
beklag te doen. Logisch, wij waren de-

uitslagen, et cetera, ligt in handen van
de organisatie – misschien een idee om
deze mensen ook een opvallend shirt
aan te laten trekken. Maar het is gelukt
en een uur later dan gepland klonk dan
toch de gong voor de eerste ronde.”
Dat een aantal (nieuwe of gewijzigde)
regels tot discussie en straffen leidde,
is volgens Wil ook het gevolg van
onvoldoende spelregelkennis bij de
deelnemers. De scheidsrechters hebben het gehele spelregelboek van voor
tot achter doorgenomen en besproken,
veel deelnemers zullen de (specifieke)
reglementen van het OEMC gelezen
hebben en verder niet. Wil: “Op een

De scheidsrechters in druk overleg

genen in de rode shirts met REFEREE
erop, dus wij zouden het allemaal wel
weten! Maar scheidsrechters hebben
uiteraard niets te maken met de organisatie van het toernooi. Alles wat te
maken heeft met loopbriefjes, tijden,



toernooi als dit kom je niet meer weg
met een mentaliteit van: ‘laten we het
vooral gezellig houden’. Nee, er wordt
op dit niveau fanatiek gespeeld en dat
mag ook geëist worden van iedereen
die er aan meedoet.”
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Dat sommige deelnemers daarin dan
wel weer eens doorslaan, is door menigeen aan den lijve ervaren. Wil: “Staat
fanatisme gelijk aan op iedere slak zout
leggen? Moet er koste wat kost over iedere fout gediscussieerd worden? Nee,
een goede speler zou moeten weten
dat dit alleen maar tijd en energie kost
en een hoop ergernis opwekt bij zijn
tegenstanders. Het leuke bij mahjong is
dat de wong zich bijna altijd tegen deze
mokkende speler keert en dus heeft
deze alleen zichzelf ermee!”
Toch werden de scheidsrechters talloze
malen voor futiliteiten naar de tafel
geroepen. Er werd zelfs een officiële
waarschuwing aan iemand uitgedeeld
die maar bleef reclameren. Wil : “Op
zo’n moment is het heel belangrijk als
referee sterk in je schoenen te staan.
Anders ben je misschien geneigd om je
te laten meeslepen door het hoog van
de toren blazen van sommige spelers.”
“Gelukkig is het altijd mogelijk om bij
een moeilijke beslissing of bij twijfel
de hulp in te roepen van een medescheidsrechter. Dankzij het feit dat de
vier scheidsrechters zeer snel op elkaar
ingespeeld waren, verliep de samenwerking tijdens het toernooi zeer soepel. Vaak hadden we slechts een half
woord nodig om te weten wat er aan de
hand was. Tijdens de rondes werd ook
constant informatie uitgewisseld over
voorvallen en bepaalde spelers, die in
de gaten gehouden moesten worden.
Direct na een ronde werd alles even
doorgesproken aan de scheidsrechterstafel. Ja, de communicatie kan als goed
en prettig bestempeld worden.”
Waar veel deelnemers ook in hun vrije
tijd nog eens een potje gingen zitten
mahjongen, voor de scheidsrechters
was dit niet weggelegd. Wil: “We troffen
elkaar weer in het hotel om nog het een
en ander door te spreken. We hebben
slechts twee keer zelf het edele spel
gespeeld – er was gewoon geen tijd .
Maar ik heb dit niet als een gemis ervaren, hoe graag ik zelf ook speel. Ook
tijdens het toernooi had ik niet constant
het gevoel van ook te willen spelen. Het
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is trouwens fascinerend om te ontdekken dat je mensen hun persoonlijkheid
leert kennen door te kijken naar hun
spel! Hoe iemand zich gedraagt tijdens
het spel zegt veel over de persoon.”
Ook Wil heeft veel mensen van veel
verschillende nationaliteiten tijdens het
toernooi leren kennen: “Wat een verrijking! Oostenrijkers, Duitsers, Italianen,
Amerikanen, Chinezen, Hongaren en
natuurlijk ook Nederlanders. Zelfs die
heb ik anders leren kennen dan op de
toernooien in Nederland. Ik mag wel
zeggen, dat ik mijn mahjongnetwerk
aardig heb uitgebreid en dat alles dankzij de leuke taak van scheidsrechter.”

Al met al kan Wil het eenieder die het
aandurft, van harte aanbevelen om
scheidsrechter te zijn. Dat het niet tot
een (publiek) bedankje van de organisatie kwam, vindt ook zij niet netjes, maar
zij kijkt liever naar de leuke ervaringen
dan naar zoiets onbelangrijks: “Don’t
major about the minors, zeg ik altijd
maar.” Wil gaat, met partner Jeroen
en broer Harry, naar Chengdu – om
te spelen ditmaal. “De tickets liggen al
klaar, het hotel is al betaald. Ik hoop er
weer een boel nieuwe ervaringen en
contacten op te doen! Chengdu, here
we come!!”

Scheidsrechter of scherprechter?
Tijdens het OEMC was er meer dan eens onbegrip voor scheidsrechterlijke
beslissingen. Na het OEMC is er stevig gediscussieerd over de (on)zin van
sommige regels, of meer bepaald: de interpretatie daarvan. Die discussie loopt
nog en voor alle duidelijkheid: de scheidsrechters zijn niet betrapt op scheidsrechterlijke dwalingen. Zij hebben – zoals Wil ook aangeeft – gewoon de regels
toegepast.
Hoewel, er zou een speler bestraft zijn met een dode hand, vanwege het te
langzaam tellen van zijn winnende hand. Natuurlijk is tijdrekken een onsportieve
bezigheid, maar dit zou bestraft moeten worden als een klein vergrijp, tenzij dit
bij herhaling gebeurt. De precieze toedracht van dit voorval kennen we echter
niet, dus wellicht was er meer aan de hand.
Zijn de scheidsrechters dan te streng geweest? Stel je voor: zit je lekker je Drie
Wijzen-hand te tellen, komt de scheidsrechter je vertellen dat je een dode hand
hebt omdat je de winnende steen niet (van tafel) hebt gepakt en bij je spel hebt
gelegd. Je medespelers vallen daar niet over, maar die verplichting staat toch
echt in de spelregels; speel dan nog maar eens gezellig verder…
Of je bent een zogenaamde ‘social player’ en je maakt een tegenstander erop
attent dat die een vervangende steen vergeet te nemen. Laat de scheidsrechter
het niet horen, want je hebt acuut en alweer een dode hand.
En dan zijn helaas niet alle deelnemers de Engelse taal, of de te gebruiken
termen, even goed machtig. Heb je dan wat te zoeken op een toernooi waar dat
de voertaal is? Dat terzijde, maar de ongelukkige die niet duidelijk meldt wat hij
wil/doet, wordt bestraft met het gedwongen afgooien van de betrokken – getoonde – stenen.
Allemaal regels, maar sommige daarvan stroken niet met elkaar of met het
– toch bij veel spelers aanwezige – gevoel van fair play. Bovendien zal er minimaal net zoveel niet als wel gesignaleerd zijn. Iedere scheidsrechter had immers
een ‘eigen kwadrant’ met negen tafels. Dan is het dus vrijwel onmogelijk om alle
afwijkingen te constateren, zeker als die door de deelnemers niet opgemerkt
of gemeld worden. En dan is er dus in zekere zin sprake van willekeur. Of het
daardoor nog wel gezellig is om aan een dergelijk toernooi mee te doen? Dat
is natuurlijk voor iedereen verschillend, maar als je vindt van niet, de schuld ligt
niet bij de scheidsrechter.
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Getuige kw
Boze Babcock doet zijn zaak van de hand en
wordt student
dr. Mahjong
Wat voor een man was eigenlijk die Joseph Babcock, de olieman die Amerika
en Europa verrijkte met het mahjongspel?
Wraakzuchtig? Hij liet vlak voor Sinterklaas 1924 beslag leggen op alle
mahjongspelregels van Perry & Co,
zodat die winkelketen het nieuwe spel
nauwelijks kon verkopen. Want wie
koopt een volkomen nieuw spel zonder
een boekje waarin de regels worden
uitgelegd? Pas op 4 december werd het
beslag opgeheven, maar toen was de
schade al aangericht. Mahjong was niet
het verkoopsucces geworden waarop
Perry & Co hadden gerekend.
Babcock beet evenwel met zijn wraakactie in zijn eigen staart. De rechter had
geen enkel oor voor Babcocks claim
dat hij de auteur was van de spelregels,
zoals ze toen in het Westen werden
gespeeld. En dus waren vanaf dat moment die spelregels publiek eigendom
geworden. Het proces tegen Perry & Co
lijkt een onbezonnen actie van Babcock,
die doorgaans geduldiger te werk ging.
Over het aanpassen van de Chinese
spelregels had hij enkele jaren gedaan.

Babcock had alle recht om
het woord mah-jongg te
patenteren
En ook bij het onderbouwen van zijn
auteursrecht op die regels was hij bijna
wetenschappelijk te werk gegaan. Hij
had namelijk de hulp ingeroepen van de
zeer geleerde sir W.H. Wilkinson.
Wilkinson was een gerenommeerde
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sinoloog. Van 1880 tot 1919 maakte
hij deel uit van de Britse diplomatieke
dienst in China, op het laatst als consulgeneraal in Hankow. Al die tijd had hij
zich uitvoerig verdiept in Chinese speelkaarten en zo’n
indrukwekkende verzameling
aangelegd, dat het British
Museum graag de collectie
van Wilkinson overnam. De
Brit ging door met verzamelen en zodoende kon enkele
jaren later op de Wereldtentoonstelling in Chicago een
nog uitgebreidere collectie
worden geëxposeerd, die
zich tegenwoordig in het Philidelphia Museum bevindt.

Memorandum op. Hoewel het document
als ‘Not For Publication’ is bestempeld,
citeren we er uitvoerig uit. Allereerst
besprak Wilkinson de twee Chinese

Nummer 26 uit die collectie
is een spel dat afkomstig
was uit Ningpo en dat
Wilkinson Chung-fa noemde,
maar in wezen een oerversie
van ons mahjongspel was.
In Ningpo had de Chinese
diplomaat Chen Yumen
in 1864 het nieuwe spel
bedacht. Het spel werd door
de Chinezen Chung-fa genoemd. De naam mahjong,
(Toernooi uit 1924) In 1924 vindt de eerste ‘mahjongdrive’ van N
waaronder het wereldwijd
Parkzicht te Amsterdam is de locatie. Er zijn zestig deelnemers,
bekend zou worden, is een
die een winterstop hebben.
bedenksel van Babcock,
zoals hij graag voor de Amsterdamse
karakters, die Babcock als logo voor zijn
rechter wilde bewijzen. En wie kon dat
bedrijf en zijn spel had gekozen. Die
beter voor hem doen dan Wilkinson?
betekenen volgens Wilkinson letterlijk
Sinds de diplomaat in de American
‘hennep vogels’ ofte wel ‘mussen’: “Het
Anthropologist een artikel had gepubliis niet de naam van een Chinees spel,
ceerd over de ‘Chinese oorsprong van
maar van de soort kaarten waarmee bespeelkaarten’, gold hij wereldwijd als
paalde spellen worden gespeeld.” “Hoe
een expert op dit gebied.
de twee karakters uitgesproken worden
in het Chinees verschilt van gebied tot
Wilkinson dook in oude aantekeningen
gebied, maar nooit als ‘mah-jongg’”,
en in opdracht van de ‘Continental
aldus de deskundige.
Mah-Jongg Sales Co’ een diepgravend
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STENEN TIJDPERK

wam te laat
Er bestaan volgens Wilkinson helemaal
geen Chinese karakters die je op z’n
Engels als ‘ma-chong’ of iets dergelijks
zou spellen. “De term ‘mah-jongg’ heeft
geen enkele betekenis, noch voor een
Chinees noch voor een westerling. Het
is een door Babcock bedachte term op
basis van Chinese klanken en daarom
heeft Babcock alle recht om het woord
te patenteren”, aldus Wilkinson.

schrijvers deze termen kopieerden [.. ]
van de heer Babcock.”
Was Babcock in zijn nopjes met deze
deskundige verdediging? In het geheel
niet. Het Memorandum is gedagtekend
13 augustus 1925, ruim acht maanden
nadat de Amsterdamse rechter Babcock
in het ongelijk had gesteld. Waarom Sir
Wilkinson zijn document zo laat heeft ingediend, is niet duidelijk. Was Wilkinson
een verstrooide professor? Of
was Babcock zo kwaad dat
hij niet wilde wachten op het
Memorandum en in blinde
drift naar de rechter stapte,
toen Perry met eigen spelregels kwam?

Nederland plaats, zo meldt De Telegraaf. Het sjieke hotel
, voornamelijk tennissers van het Temmink Redcover Park,

Voordat Babcock in 1922 zijn spelregels
op papier zette, waren er geen geschreven mahjongregels in China. Babcock
moet daarom zeker als auteur van de
regels beschouwd worden. Hij heeft
bovendien allerlei mahjongterminologie
bedacht (zie tabel), die opduiken in alle
boeken over mahjong. Wilkinson: “Naar
ik heb begrepen zijn deze boeken niet
gepubliceerd vóór 1922 en de veronderstelling is dan ook juist dat deze
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Toen het Memorandum eindelijk klaar was, had Babcock
niets meer met mahjong te
maken. Eind 1924, kort na
het verloren proces in Amsterdam, had Babcock niets meer
met mahjong te maken. Hij
deed zijn Mah-Jongg Sales
Companies voor een krats
van de hand en ging iets heel
anders doen: rechten studeren aan de Yale-universiteit.
In 1927 werd hij advocaat in
New York. De Continental
Mah-Jongg Sales Co werd
opgekocht door Ferdinand
III Eberhardt, ´ladiestaylor´
aan de Willemsparkweg in
Amsterdam met dertien man
personeel, later gefortuneerd
zakenman, handelaar in
kachels en haarden, eigenaar

van een veilinghuis en opkoper van
failliete boedels. Het waren de jaren
twintig, de crisisjaren, toen zeer veel
mensen geruïneerd werden, maar ook
heel veel mensen heel snel heel rijk
werden. Eberhardt kocht failliete boedels op met de bedoeling om ze zo snel
mogelijk weer te verkopen. Hij was een
keihard zakenman. Als je hem goederen
te koop aanbood, bood hij altijd veel
minder dan je verwachtte. En hij stelde
je meteen een ultimatum: als je nu weg
gaat en je komt terug dan geef ik nog
maar de helft. Dat deed hij ook, want hij
wist dat je nergens anders terecht kon.
Er waren in die jaren heel wat Chinezen
in Nederland gestrand, omdat ze door
de Nederlandse scheepvaart massaal
werden gedumpt. Noodgedwongen
gingen ze de straat op om pinda’s uit te
venten, maar redden het financieel niet
en moesten uiteindelijk bij Eberhardt
aankloppen. Zodoende kwam Eberhardt
aardig in de Chinese spullen te zitten.
Daar kwamen in 1924 ook nog eens
de mahjongartikelen van Babcock bij.
Doorverkopen deed hij ditmaal niet. Ze
pasten wonderwel in het assortiment
van de Chinese kunsthandel die Eberhardt in de Amsterdamse Damstraat
was begonnen. De keiharde Eberhardt
bleef zijn verdere leven in de ban van
mahjong. Ook de twee generaties na
hem bleken verliefd op mahjong. De
firma Eberhardt te Amsterdam is door
de jaren heen de belangrijkste promotor
van mahjong in Nederland.
Wordt vervolgd: De Eberhardts in de
ban van mahjong.

Overzicht van door Babcock bedachte mahjongtermen:
Babcock:
kringen
bamboes
tekens
rode draak
groene draak
witte draak
stenen
chow



Chinees:
ch’ien, ping, t’ung
tiao, so
wan
lung
feng / fa
po
pai
ch’ih

betekenis:
munten, cakes, buizen
touwen, snoeren
tienduizend
draak
Feniks
blanco
kaarten, tabletten
eten
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NTS revisited
De eerste aflevering van deze rubriek ging over NTS, in Nederland de eerst
geadopteerde variant voor toernooien. Inmiddels zijn de grondleggers van deze
regels en masse overgestapt naar MCR, net als vele anderen.
Robert Rijnders
Is MCR dan echt zo’n eindeloos veel
leukere of boeiender variant? Die vraag
zullen we hier niet (kunnen) beantwoorden en uiteindelijk is het ook een
persoonlijke voorkeur, een kwestie van
smaak. Er zijn minstens net zo veel liefhebbers die zweren bij NTS en dus zal
de waarheid wel ergens in het midden
liggen, zoals zo vaak.
Zoals MCR een soort vergaarbak is
van een aantal (plaatselijke) regels en
varianten, is NTS ook wat willekeurig
samengesteld. Het bevat eveneens
elementen van verschillende varianten – en lijkt bijvoorbeeld sterk op
riichi – maar met een aantal specifiek
Nederlandse ingrediënten. Zo wordt de
drakenslang in geen enkele andere variant gespeeld; deze en ook de andere
slangen zijn nogal zonderling. Er is er
zelfs één waarbij je geen sluitpaar in je
spel hebt (Hof van Peking), hetgeen in
geen enkele andere hand is toegestaan.
Zoals in het vorige artikel (Mahjong
Magazine 2006-4) aangegeven, is het
voor de speler met een erg mooie hand,
of wachtend op een limietspel, vaak
lonend om een ander uit te zien gaan,
of zelfs (bewust) uit te gooien. NTS is
dan ook de enige variant waarin onderling verrekend wordt en de winnaar niet
altijd de meeste punten krijgt bijgeschreven. Overigens is het zogenaamd
risicovol of aanvallend spelen, vanwege
de mogelijke beloning, uiteraard niet
exclusief het domein van NTS-spelers.
In alle varianten wordt met enige regelmaat een gokje gewaagd, maar wel is
het zo dat het risico bij NTS kleiner is.
Heb je compensatie in je handen, dan
wordt het al een stuk minder een gokje.
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Is NTS makkelijker omdat je sneller
door hebt, zou moeten hebben, waarop
je tegenstanders zitten, dan bijvoorbeeld bij MCR? Een speler met een
dichte hand is in alle varianten een mysterie, maar indien er twee of meer sets
op tafel liggen? Kijk naar de volgende
hand (op tafel):

wer dfg fgh
Hier zijn nog legio mogelijkheden bij
MCR, maar voor NTS is de keuze wat
beperkter en denk je al gauw aan All
Chows, All Simples. Toch kan deze
speler met een pung Winden, die dan
wel eigen én heersende Wind moet zijn,
ook uit. En deze:

rty tyu yui
Deze speler heeft natuurlijk een prachtige MCR-hand en kan nu al met een
willekeurige set en een sluitpaar uit.
Maar ook de NTS-speler heeft nog vier
kansen: schoon op Karakters en een
pung eigen óf heersende Wind, schoon
en een pung Draken, een willekeurig
sluitpaar met een pung eigen én heersende Wind, of een zuiver spel.
Zo zijn er vele voorbeelden te geven
van handen waaruit je niet kunt opmaken waarop een speler nu precies zit.
Zeker, het is, of in elk geval lijkt, makkelijker te bepalen dan bij een MCR-spel,
maar het is niet zo dat NTS per definitie
(te) beperkt is in de mogelijkheden.
Terug naar het laatste voorbeeld: wat
zou jij doen indien je in deze hand
twee Draken en twee Karakters op je
lat hebt? Stel je hebt de volgende vier
stenen:

10

e u 66
Zowel Karakter 4, 5, 6 als 8 ligt één
keer tussen de weggelegde stenen,
Karakter 1 twee keer, Karakter 2 en 9
liggen als pung bij een tegenstander,
Groene Draak is nog niet gevallen. In je
volgende beurt pak je Karakter 7. Gooi
je nu een Groene Draak weg?
Je bent uiteraard wachtend indien je
Karakter 3 weggooit – de Groene Draak
is nu wel je enige winstkans. Goed kijken naar wat je tegenstanders hebben
liggen dus. Doe je dat niet en gooi je
inderdaad een Groene Draak, realiseer
je dan wel dat je rond Karakter 7 niet
zo heel veel kansen op een chow meer
hebt: hiervoor heb je nog twee keer de
8 en één keer de 9 – dat zijn slechts
drie stenen, waarvan maar twee nuttige.
Het is natuurlijk wel alvast een sluitpaar.
Voor een chow met Karakter 3 heb je
de volgende stenen: de 1 zit nog twee
keer in het spel, de 2 maar één keer,
Karakter 4 nog twee keer, Karakter 5
ook nog slechts één keer – dat zijn er 6.
Ook heb je nog kans op een Karakter 3,
waarvan er nog drie in het spel zijn – je
moet er daar dan wel twee van krijgen.
Dat zijn er in totaal 9, waarvan 6 nuttige.
Aan de andere kant: als je dan ook
snel een Karakter 1, 2, 3, 4 of 5 pakt,
het liefst de 2 of de 4 natuurlijk, ben je
wachtend op een zuiver spel. Gooi je
vervolgens iemand uit met een voor jou
nutteloze Wind of Draak, dan heb je wel
nul punten die je drie keer mag verdubbelen…
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SPELREGELS / SPELVAARDIGHEDEN

Dora lust graag yakitori
Eind september wordt in Leusden weer het Kinryu Majan
Taikai gehouden. Martin Rep legt uit waarom dit zeer ten
onrechte het kleinste mahjongtoernooi is.
Martin Rep
Riichimahjong het volgende mahjongsuccesverhaal? De kans is groot:
•
Volgend jaar wordt het eerste Europees kampioenschap riichimahjong
gehouden.
•
Riichimahjong is de enige mahjongvariant ter wereld die overal hetzelfde is. Wel zijn lokaal huisregels
mogelijk, maar die tasten de basis
van het spel niet aan. (Mahjong
Competitie Regels, kortweg MCR,
zijn natuurlijk ook overal hetzelfde,
maar worden wereldwijd door misschien duizend mensen gespeeld,
terwijl riichi miljoenen beoefenaren
heeft.)
•
Riichi kan zowel aanvallend als
verdedigend worden gespeeld – in
tegenstelling tot MCR. En:
•
De spelregels van riichi zijn helemaal uitgekristalliseerd en in
balans, wat beslist niet kan worden
gezegd van de MCR. Ze worden

bovendien bewaakt door enkele
grote Japanse mahjongorganisaties.
Het mahjongspel bereikte Japan ongeveer in dezelfde periode als het in
Amerika en Europa populair werd. Maar
terwijl het spel in het Westen zijn populariteit verloor door onenigheid over de
regels, bleven de Japanners het net zo
fanatiek spelen als de Chinezen. Na de
Tweede Wereldoorlog maakte het zelfs
een nieuwe bloei door, als gevolg van
de toevoeging van enkele elementen
die het attractiever maakten en ook de
geluksfactor verhoogden.
Het meest kenmerkende daarvan is de
dorasteen. Na het openen van de muur
wordt de derde steen van rechts aan
het dode eind omgedraaid. Dat is de
dorawijzer en de steen die daarop volgt,
is de dora. Bijvoorbeeld: de dorawijzer
is karakter 1, de dora is dan karakter
2; de dorawijzer is cirkel 9, de dora is
cirkel 1. Wie het spel wint met een of

meer dora’s in zijn bezit, krijgt voor elke
dora een fan (verdubbeling).
Er zijn meer dora’s:
•
De ura-dora – een extra dora voor
wie het spel heeft gewonnen na
het annonceren van een wachtend
spel, wat een ready- of riichideclaratie heet. In dat geval is de (verborgen) steen onder de dorawijzer
een extra dorawijzer.
•
De kan-dora: nadat iemand een kan
(kong) heeft gedeclareerd, wordt op
de dode muur een extra dorawijzer
blootgelegd.
•
Een andere extra dora is de Rode
Vijf. Op het Kersenbloesem Toernooi (elk jaar op de laatste zaterdag
van februari) wordt volgend jaar
voor het eerst met Rode Vijven
gespeeld, en wellicht ook op het
Europees kampioenschap riichi.
Het principe is hetzelfde als met de
andere dorastenen. Wie in een winnend spel een of meer Rode Vijven
heeft, krijgt een fan voor elke Rode
Vijf. Uiteraard zijn hiervoor speciale
spellen nodig. Uit een gewoon mahjongspel worden een cirkel 5, een
karakter 5 en een bamboe 5 verwijderd, en omgeruild voor geheel
rood geschilderde exemplaren. Die
stenen doen verder op de gewone
manier mee in het spel.
Het verleidelijke aan een dorasteen is
deze zo lang mogelijk vast te houden.
Je loopt dan het risico minder snel uit
te kunnen, omdat deze misschien niet
past in een van de andere combinaties
op je stok. Toch houden geroutineerde
riichispelers de dora’s zo lang mogelijk
vast. Een spel waarbij je uitgaat met
drie fan is immers heel wat meer waard
dan een spel met één fan. Om dezelfde
reden spelen zij ook het liefst met riichideclaraties in plaats van open. Wie na
riichi uitgaat, heeft sowieso al een extra
fan voor deze declaratie, maar heeft bovendien kans op extra verdubbelingen
wegens ura-dora’s. >>
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OP DE LAT
Tegenstrijdig
Adrie van Geffen

<< Een extra attractie aan deze Japanse variant is de yakitori, letterlijk:
gebraden kip. Iedere speler krijgt een
fiche met een afbeelding van zo’n kippetje erop. Na een gewonnen spel mag
de kip worden omgedraaid. Als iedereen een keer mahjong heeft gemaakt,
moet iedereen het fiche terugdraaien
en begint het feest opnieuw. Het leuke
is: de spelers die aan het einde van
een complete sessie het kippetje niet
omgedraaid hebben, betalen 1500
punten aan de andere spelers. Deze
voor Nederland nieuwe attractie wordt
geïntroduceerd op het komende Kinryu
Majan Taikai.
Riichi kent aanmerkelijk minder combinaties dan MCR, en is dus aanmerkelijk
makkelijker te leren. Bovendien kun je
bij riichi écht verdedigend spelen. Leg
een steen weg die zojuist ook door een
ander is weggelegd, en niemand kan
daarop uitgaan.
Als je nog geen riichi speelde, is het,
zeker met het EK in het vooruitzicht, nu
de tijd om ermee te beginnen. Op het
Kinryu Majan Taikai, 29 september in
Leusden, kun je je al bewijzen.

Mahjongprobleem
Het is de laatste ronde van een mahjongtoernooi, Mahjong Competitie
Regels. Na de voorlaatste ronde stond
je vierde op twee punten van de nummer één. Ofwel, als je nog een leuk
souvenir mee naar huis wilt nemen, dan
zul je toch echt deze tafel nog moeten
winnen.
Met nog zeven minuten te spelen leert
een blik op het scoreformulier dat je 42
punten achter staat op de nummer één
aan de tafel.
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Zeuren is heel vervelende eigenschap en toch doe ik het.
Naarmate je ouder wordt, schijn je wijzer te worden, maar
toch zeur ik meer. Ik weet het en ik doe er met succes niks aan.
Gelukkig vertoon ik dit gedrag niet alleen. (Terzijde: we spreken
vandaag de dag vooral over het ‘vertonen van gedrag’. Je kunt er
wel aan werken, vooral door er peperdure cursussen in te volgen, maar het is bekend
dat het moeilijk is dit te veranderen, wat direct het excuus oplevert om het niet te
doen).
Vervuiling is slecht voor het milieu en, ondanks alle afspraken, is de uitstoot van
vervuilende stoffen ook het afgelopen jaar weer toegenomen. Ondanks dat het mooi
weer is, gaan we binnenshuis mahjong zitten spelen. Hoewel het ’s ochtends licht
is, blijven we nog even liggen om vervolgens ’s avonds het elektrisch licht aan te
doen om wat langer op te kunnen blijven. We werken ons te pletter om genoeg geld
te kunnen verdienen om op te houden met werken. We gaan naar Spanje op vakantie
om daar de maaltijd te genieten bij ‘Broodje van Kootje’. Of we gaan op culturele
vakantie en bezoeken alle musea en kerken die ons pad kruisen, maar nimmer is een
voet gezet in het museum thuis op de hoek. Laat staan in de kerk.
We klagen steen en been dat de wereld overbevolkt raakt, maar doen er via dure
gezondheidszorg alles aan om alles wat menselijk is, en zweemt naar een beetje
leven, in stand te houden of erger: te redden. Maar als wordt gevraagd een codicil in
te vullen, geven we niet thuis. En in de meerderheid van de gevallen houdt de familie
donorschap tegen, zelfs als de betrokkene zelf via een codicil zijn instemming heeft
gegeven. Tegenstrijdigheid alom, constateer ik slechts. Vlijmmild.
Eigenlijk is niks te dol in de wereld. Zo wordt er mahjong gespeeld, zonder
aanwijsbare noodzaak, maar voor de gezelligheid. En om te winnen. Onder het
mom van gezellig, als in vakantie, wordt afgereisd naar heinde, zoals Oostenrijk,
Hongarije, Duitsland en in groot verband Denemarken. Ook ver staat in de
belangstelling met als summum het wereldkampioenschap in E’Mei, China.
Lekker op vakantie: vier dagen lang, toespraken aanhoren, in het hotel mahjong
zitten spelen, tien potjes van twee of tweeënhalf uur elk, bol van de spanning en
wederzijdse verbazing. Met een paar dagen ervoor om de jetlag kwijt te raken en een
paar dagen erna om bij te komen en toch nog iets mee te pikken van het verre land
en cultuur.
Vlakbij Chengdu gaan we in het reservaat naar het uitsterven van panda’s kijken.
Daarna gaan we terug naar het hotel om met hun eten te spelen. Met bewerkte
stukjes bot erop. Gedrag veranderen: onbegonnen werk.

1) Na drie stenen gewisseld en al je
stenen nog in de hand heb je de volgende verzameling:

Bamboe 3,4,5,6,7,9,9
Kringen 1,2,3,4,5,6,7

Welke steen gooi je weg om zo snel
mogelijk wachtend te worden en
waarom?

Welke steen gooi je weg om je kans op
hu te vergroten? Heeft dat zin, als je
nog een gooi naar de prijzen wil doen?
Noot: ga er gemakshalve van uit dat alle
mogelijk relevante stenen niet reeds
weggelegd zijn of vast zitten in open
geclaimde sets van medespelers.

2) Nog drie rondjes later staat het volgende op je plank:

(Zie pagina 14 voor de oplossing.)

Bamboe 1,3,4,5,6,7,9,9
Kringen 1,2,3,4,5,6
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SCHATBEWAARDERS
Een zwart kistje met een ziel

“Ik heb iets speciaals
voor jou”, zei de
antiquair tegen Ria van
Dinteren uit Nijmegen,
die hevig verslingerd is
aan China.
Jelte Rep

“Ik ga regelmatig naar antiquariaten.
Een ervan is in Oosterbeek. Die eigenaar weet precies wat ik zoek: dingen
over China en alle landen waar ik heen
reis. In China ben ik vaak geweest. Het
land blijft me boeien. Het is een heel
andere cultuur en ik voel me er prettig.
Ik heb inmiddels alle beschikbare reizen
door het land gedaan en vind het jammer dat er niet meer reizen zijn. Op mijn
eigen houtje lukt niet want ik spreek
geen Chinees.
Het antiquariaat heeft heel oude boeken
maar ook boeken uit mijn schooltijd. De
eigenaar verzamelt ontzettend veel en
hij stapelt alles op elkaar en voor elkaar.
Hij kan heel bloemrijk vertellen en weet
overal wel iets van. We snuffelen graag
met z’n vieren, vier gezinsleden, en we
helpen elkaar om de stapels door te
nemen.
Ik was daar toen alleen met mijn broer.
Die is ontzettend goed in het onthouden
en in prijzen, dus die heb ik graag bij
me. De antiquair zei meteen: ik heb iets
speciaals voor jou. Hij had de nalatenschap gekregen van een ingenieur, een
zonderling mens, die zich bezig had
gehouden met de astronomie. Beneden
in een hoekje zag hij een zwart kistje
staan vol handwerk. Omdat alles waar
een ziel in zit hem aanspreekt, vroeg
hij of hij het mee mocht nemen. Dat
mocht, samen met de rest, want de
familie wilde alles zo snel mogelijk weg
hebben.
Dat was dus dit kistje. De inhoud lag
door elkaar, de stenen, de fiches en het
spelregelboekje. Ik wist wel dat het een
mahjongspel was. Ik heb het in China
veel zien spelen, vooral bij de theehuizen en de taoïstische tempels. En voor
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Ria van Dinteren: “Het spel heb ik gewoon cadeau.”

12,50 gulden heb ik er ooit eens zo’n
ordinair plastic spel gekocht, maar ik
heb het nooit gespeeld en de spelregels
ken ik niet. Hier zat een spelregelboekje

Eerste druk van Babcocks
Spelregelboekje is alleen
al die prijs waard
bij. Het is wel een eerste druk, zei de
antiquair. Hij wilde voor het hele spel
35 euro hebben. Ik vroeg een beetje
argwanend: is het spel wel compleet?
Hij zei: kijk het thuis maar na, en als het
niet compleet is, kun je het zo terugbrengen. Okay, dat was een deal. Toen
ben ik thuis dus gaan tellen en uitzoeken. Via internet kwam ik er achter dat
het spel in ieder geval compleet was,
maar ook dat het Spelregelboekje van
Babcock alleen al de prijs waard is. Het
is de eerste druk uit 1923. Ik heb het
spel gewoon cadeau dus.
De stenen zijn prachtig. De Chinezen
die ze gemaakt hebben zijn echte
kunstenaars. En dat kleine doosje met
die dobbelstenen en dat ronde doosje
met die vreemde schijfjes vind ik heel
grappig. O, zijn dat windschijfjes? Het
kistje is van goede kwaliteit en gezwaluwstaart. Ik denk dat het boekje en het
kistje bij elkaar horen en dat het kistje
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net als het boekje uit 1923 stamt. Het
boekje en het spel worden geëxposeerd
in het virtuele Mahjong in Holland Museum -www.mahjongmuseum.nl.
Ik vind het leuk dat zodoende deze
oude stenen, door vaardige Chinese
handen gemaakt, daarna door Westerse
handen bespeeld en uiteindelijk in een
stoffig hoekje beland, weer een nieuw
leven krijgen en dat meer mensen van
deze Chinese kunstwerkjes kunnen
genieten.
Als mijn Chinese vrienden naar China
gaan, vragen ze altijd of ze iets voor
me mee kunnen nemen. Ik weet nooit
iets maar nu zou ik kunnen vragen of
ze willen snuffelen naar een antiek
spel. Maar ik denk niet dat er nog veel
antieke spellen zijn. Ik weet van Chinese academici dat ze al hun antiek
weg moesten doen tijdens de Culturele
Revolutie. Toen ze terugkwamen van
hun heropvoeding was er nog wat antiek over, maar dat hebben ze meteen
weggegeven. Dat gaf kennelijk te veel
pijnlijke herinneringen, maar ze zijn er
erg gesloten over.
Of ik nu mahjong ga spelen? Wel, hier
in Nijmegen is een mahjongclub en in
het najaar ga ik minder werken. Misschien ga ik daar eens kijken of het spel
mij net zo intrigeert als dit mooie, oude
mahjongspel.”

september 2007 M

TOERNOOI-IMPRESSIE
Toch een prijs voor Anton

Tile Hog - Almere
Toernooiredactie

Martin Rep

Het OEMC vormde natuurlijk voor veel mahjongers het hoogtepunt van deze zomer. Traditioneel zijn er (verder) weinig
toernooien in de vakantieperiode. Derhalve dit keer slechts één
toernooiverslag.

Voorafgaand aan het Open Hongaars Kampioenschap
werd Anton Kösters gehuldigd vanwege zijn superscore
op internationaal niveau: hij had zojuist zijn twintigste
toernooi achter zijn naam geschreven. Dat wil niet zeggen
dat hij ook hóóg scoort: ondanks diverse goede resultaten,
staat hij vooralsnog op een bescheiden 42ste plaats. De
eerste plaats is gewoontegetrouw voor iemand met weinig
gespeelde toernooien: Marco Lorenzi uit Italië, die slechts
op twee EMA-toernooien was te zien.
Beste Nederlander op de lange, lange lijst (259 namen!)
is Sjef Strik op 25 (5 toernooien), gevolgd door Gertjan
Davies (26 met 9 toernooien) en Hans van der Poel (30,
met 6 toernooien).
De algemene vergadering van de EMA discussieerde bijna
een uur in Kopenhagen over een nieuw systeem, na afloop waarvan vice-president Tina Christensen de opdracht
kreeg een nieuw systeem te ontwerpen. Inmiddels zijn er
ook drie concrete voorstellen bij haar ingediend, waaronder een van Anton Kösters. De lijst die je in het volgende
Mahjong Magazine zult aantreffen, zal zijn gebaseerd op
het nieuwe systeem. We zijn benieuwd.

2 juni - Op een EMA-certificering en het affiche ‘laatste krachtmeting voor het OEMC’ kwamen de meeste (19 van de 22) van
de Nederlandse en 9 buitenlandse Kopenhagen-gangers af. De
in totaal 72 deelnemers streden bovendien om drie VIP-jaarpassen voor Mahjong Time.
Het ging er de eerste ronde meteen hard aan toe. Gerda van
Oorschot (272), Laurent Mahé (270) en Hans van der Poel (220)
begonnen het beste. Na de traditionele lunch werd de tweede
ronde gewonnen door Sébastien Berret (219), voor Yvonne van
der Heide (218) en Adrie van Geffen (202). Ook Laurent, Gerda
én Hans scoorden vier punten en in die volgorde voerden zij het
klassement aan. Met 24 mahjongpunten kreeg Marianne Strik
het record ‘minste punten tafelwinnaar’ in handen en dat stond
zij niet meer af. De derde ronde was voor Rien Viergever, met
het hoogste dagtotaal, namelijk 313 mahjongpunten. Ook Lionel
Legaie (225) en Martin Rep (207) gooiden hoge ogen in deze
ronde. Gerda van Oorschot scoorde als enige koploper vier punKlasse- Naam
Land
Punten
Aantal
ten en ging soeverein aan de leiding met twaalf punten, gevolgd
ring
trn.
door Dirk Borst met tien en een drietal spelers met negen pun1
Marco Lorenzi
I
912
2
ten. Dat Désirée met 194 mahjongpunten slechts twee tafelpunten kreeg, mag opmerkelijk genoemd worden en had gevolgen
2
Anders Labich
DK
899
3
voor de eindstand. Want de laatste ronde gooide het een en
3
Luca Gavelli
I
891
4
ander weer door elkaar. Marianne Croeze scoorde het hoogst
4
Ugo Mathieu
F
865
3
(282) maar Gerda scoorde nul punten en moest wachten wat de
25
Sjef Strik
NL
735
5
concurrentie deed. Dirk Borst ging ook onderuit en scoorde een
26
Gertjan Davies
NL
727
9
nul en van de achtervolgers met negen punten scoorde Mari30
Hans van der Poel
NL
719
6
anne Strik een nul, haalde Sébastien slechts één punt en dus
31
Dirk Borst
NL
719
4
werd er gekeken naar Adrie. En
36
Eveline Broers
NL
698
8
1. Adrie van Geffen (13-270)
jawel, hij scoorde er vier en won
38
Jack’lien Pilgram
NL
695
2
2. Désirée Heemskerk (12-466)
dus; Désirée scoorde er nu wel
42
Anton Kösters
NL
678
21
3. Gerda van Oorschot (12-461)
vier en ging Gerda nog nét op
mahjongpunten voorbij. Met drie
spelers in de top tien deden de in totaal zes aanwezige Fransen Oplossing Mahjongprobleem
het goed – Lionel kreeg de prijs voor de beste buitenlander,
1) Natuurlijk, je kunt een Bamboe 9 wegdoen en hopen op een BamHans van der Poel mocht de BPS-trofee mee naar Amsterdam
boe 2 en/of 8, en een Kringen 1 t/m 6 om weer een sluitpaar te vormen.
nemen.
Je wint circa 44 punten, genoeg voor de tafelwinst. Maar dit duurt te
lang en heeft risico’s. Alternatief: gooi Bamboe 7 weg en je bent direct
wachtend op Bamboe 2 (Concealed Hand, All Chows, Closed Wait,
tweemaal Short Straight, één mixed Double Chow en een One Voided
Suit), goed voor negen punten. Je wint echter slechts 33 punten en pas
57 als je zelf Bamboe 2 pak. Daarom is je enige keus: gooi Bamboe 1
weg. Je hebt dan drie kansen op hu (met Bamboe 2, 5 en 8), echter je
moet hem uiteraard wel zelf pakken (Fully Concealed hand, All Chows,
One Voided Suit en één of twee Short Straights, afhankelijk van de winnende steen). Dit levert je wel tenminste 48 punten!! En de tafelwinst.
2) Wellicht ben je geneigd om nu Kringen 1 weg te gooien. Immers,
je kunt nu ook met een weggelegde Bamboe 2 uit, weer voor negen
punten (zie onder 1). Te weinig echter voor de tafelwinst. Gewoon
doorgaan en hopen dat je zelf een Bamboe 2, 5 of 8 pakt.

MMahjong Magazine

14

september 2007 M

EUROPESE EN NATIONALE RANGLIJST
Ambitie
Adrie van Geffen
Slechts één toernooi sinds de vorige
bespreking, maar wel een die voor
schrijver dezes impact had. Verder
is het alleen internationaal opereren
geweest in deze zomermaanden.
Oefening, ervaring en fanatisme.
Eigenlijk niet zo opmerkelijk dat de top
van de Nederlandse ranglijst bevolkt
wordt door een groot aantal spelers
die zich ook buiten de grenzen en op
internet manifesteren. Ton is niet zoveel in het buitenland te vinden, maar
des te meer op Mahjong Time. Pas bij
Hans van der Poel, Mikki Bes en Greet
Kamper, vanaf plaats 17 dus, is er een
afwijking, hoewel Hans er eigenlijk wel
graag bij was geweest in Kopenhagen.
Wil je een bepaald niveau halen, dan
is het kennen van de regels en de
telling niet voldoende. Je moet je erop
toeleggen ze op het juiste moment toe
te passen en een soepele flexibiliteit op
te bouwen. En leren verliezen.
Opmerkelijk is dat de Nederlanders,
hoewel internationaal telkens in grote
getale aanwezig, er toch niet zoveel
van bakken. Waar keer op keer dezelfde namen bij de nationale toernooien
boven komen, laten zij het buitengaats
liggen, Parijs uitgezonderd. Alleen Anton Kösters blijkt een tamelijk constant
niveau te kunnen halen. Omdat hij
overal waar het maar kan in de wereld
speelt?
Een doorbraak van dit patroon zou
kunnen zijn dat de Nederlandse spelers elkaar te goed kennen. Te veel
binnen hetzelfde circuit levert geen
progressie op. Zoals de voornamelijk
huiskamerspelers niet verder komen,
de alleen in Nederland spelenden middenmoters blijven, en de internationaal
opererenden langzaam maar zeker
beter worden. Verbetering zit ‘m toch
in verandering. Dus: nieuwe namen in
de nationale ranglijst zijn niet alleen
gewenst maar dringend noodzakelijk
voor het opkrikken van het niveau opdat het niveau ten opzichte van de rest
van de wereld verbetert. Werving is van
belang als de ambitie bestaat om dit te
bereiken.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Spelersnaam
Eveline Broers
Désirée Heemskerk
Ton Rijnders
Robert Rijnders
Gerda van Oorschot
Paula Pereira Gomes
Chris Scheffler
Hans Rijnders
Yvonne van der Heide
Anton Kösters
Wim Rijnders
Ma Prem Sohana
Marianne Croeze
Jaap Croeze
Ingrid Broeder
Rudie Wong-Chung
Hans van der Poel
Greet Kamper
Mikki Bes
Harry Kal
Zeger de Jong
Albert de Bakker
Janco Onnink
Arthur Schouten
Betsie Daanen
Jan Thomassetti
Harald Borst
Adrie van Geffen
Anita Neve
Dirk Borst
Gerard Strik sr
Joke Driehuijs
Sjef Strik
André Rijnders
Jelte Rep
Gertjan Davies
Yvonne Heemskerk
Diana Westdijk
Yvonne Nijs
Dicky Rep
Gert van der Vegt
Ria Rep
Piet Scholte
Eugenie Teunissen
Marianne Strik
Teus Kamper
Jellie van der Veen
Leni Janssen
José Kniest
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A
18
18
19
21
19
21
20
16
16
16
14
19
20
19
18
9
20
15
5
21
15
16
18
8
8
10
8
12
13
7
12
8
5
18
9
11
18
11
8
9
10
11
10
13
12
16
5
13
17

G
73
69
68
62
63
59
59
65
64
63
65
59
55
55
58
70
53
59
74
49
58
57
53
67
67
64
67
61
57
67
58
63
66
47
59
56
45
54
58
56
53
51
54
49
48
42
58
47
40

T
895
857
845
844
833
809
805
798
784
784
774
767
761
744
741
739
737
727
718
713
713
711
709
706
701
697
696
695
692
671
667
654
644
635
630
623
619
609
608
590
585
585
583
578
564
563
560
557
541

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Spelersnaam
Annemiek Mallee
Jenneke Kragt
Martin Rep
Ria Vlaar
Frans Roquas
Berry Heijn
Marjan Demmer
Sandra van de Berkt
Conny Scheffler
Tanny Hiemstra
Ida van der Bij
Maurice Demmer
Wil Meijer-Kal
Petra Elferink
Franz Korntner
Eric van Balkum
Jan Ketzer
Ida Osinga
Margriet Groen
Riet Wedda
Paul Deege
Gerrit Kragt
Judith Baruch
Rien Viergever
Marja van Diggele
Diana van de Wetering
Frederike Oudekerk
Riek Strik
Christien Kruysse
Jacobine van der Horn
Lenie van Doorn
Chris Janssen
Wil Foekema
Joost van Doorne
Jeroen Meijer
Margareta Rooimans
Ans Hoogland
Wilmar Kränzlein
Erik Wessel
Linda Thomassetti
Joos Bijl
Dewi Satriasaputra
Ada Ketzer
Onno Kiviet
Hedwig Mensink
Collette Faber
Tonia Strik
Wiepy van Kuppeveld
Cor Hoogland

A
9
9
8
17
7
14
8
18
15
6
10
8
14
12
5
6

G
49
49
50
38
51
41
50
35
41
50
45
47
37
41
51
48

T
532
529
526
526
523
520
519
518
518
503
501
494
493
488
482
480

10
7
6
11
8
8
8
15
6
7
8
15
6
10
9
11
7
5
11
10
7
14
5
10
7
11
6
7
5
5
10
6
5

44
46
50
41
44
45
45
33
46
45
42
31
43
37
37
35
39
41
32
35
40
27
39
31
34
28
32
28
29
30
22
16
13

480
479
478
474
470
470
465
463
462
450
446
446
425
418
410
406
401
392
392
386
381
381
374
367
346
327
308
286
278
276
266
172
80
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Indien onbestelbaar svp retour aan:
Marjan Demmer
Prinsestraat 10 B
2513 CD Den Haag

(ADVERTENTIE)

www.dajamahjong.nl
bookshop@dajamahjong.nl
1 - 5 november, Wereldkampioenschap Mahjong, Mahjong
Competitie Regels, Chengdu, China. Info: Ms.May Hu, chinamajiang@yahoo.com.cn. Internet: www.chinamajiang.com/.
Inschrijving (voor Europese spelers uitsluitend voor spelers van
bij de EMA aangesloten bonden) is inmiddels gesloten.

Mahjongkalender
Zaterdag 15 september, Negen Poorten Toernooi, Mahjong Competitie Regels, Cals College in IJsselstein, Hogedijk 1, IJsselstein. Info: Chris Janssen, Chr.Janssenyss@
kabelfoon.nl, tel. 030-6885049. Internet: home.hetnet.
nl/~denegenpoorten/negenpoorten2007.html.
Zaterdag 22-zondag 23 september, Duits Mahjong
Open, Mahjong Competitie Regels, Hannover, Duitsland.
EMA-toernooi (2 MERS-punten). Info: Uwe Martens, info@
mah-jong.de. Vijf sessies van 120 minuten: 3 op zaterdag
en 2 op zondag. Internet: www.dmjl.de.
Zaterdag 29 september, Kinryu Majan Taikai, Riichimahjong, Groot Krakhorst, Bolderikhof 18, Leusden. Info: Robert Rijnders, kmt@riichi.nl. Inschrijving sluit 22 september. Tijdens dit toernooi wordt met de Yakitori gespeeld.
Internet: http://toernooi.dedriewijzen.com/riichi/index.htm;
www.riichi.nl.
Zaterdag 29 september. Vriendschapstoernooi de Oase,
Nederlandse Toernooi Spelregels. Alleen voor 50-plussers (telt niet mee voor de mahjongranglijst). Inschrijving
kost €7,50, inclusief lunch. Informatie: Eugenie Teunissen,
eugteunissen@hetnet.nl.
Zaterdag 6 oktober, Nederlands Kampioenschap Nederlandse Toernooi Spelregels. Humanitas, Bergwegcomplex,
Rotterdam. Info: Janco Onnink, J.Onnink@xs4all.nl. Internet: www.enmv.nl.
... oktober, Orchideeën Toernooi, Feldkirchen, Oostenrijk. Nieuwe datum voor dit toernooi nog niet bekend.
Geen MERS-punten. Info: Martin Scheichenbauer, e-mail:
martin.scheichenbauer@gmx.at. Internet: www.mahjong.
at.gg.

Zaterdag 10 november, Gouden Draak Toernooi, Mahjong
Competitie Regels, Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, Nijmegen.
EMA-toernooi (2 MERS-punten). Info: Martin Rep, mrep@
mahjongnews.com, tel. 06-20424478; Sjef Strik, sjefstrik@
riichi.nl, tel. 06-19566690. Inschrijving: € 12,50 (niet-leden van
de Nederlandse Mahjong Bond €15) overmaken op postgiro
9657936 t.n.v. M. Rep te Nijmegen. o.v.v. Gouden Draak Toernooi. Inschrijving sluit 27 oktober. Tevens Derde Open Nederlands Kampioenschap Mahjong Wedstrijd Regels, Internet:
www.mahjongnews.com.
Zondag 11 november, Vriendschaps Toernooi, Mahjong Competitie Regels, Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, Nijmegen. Info:
Martin Rep, mrep@mahjongnews.com, tel. 06-20424478; Sjef
Strik, sjefstrik@riichi.nl, tel. 06-19566690. Deelnemers betalen
bij aanmelding aan de deur. Inschrijving kost €2,50, deelnemers aan het WK Mahjong in Chengdu gratis.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
(Europese mahjongranglijst). Internet: www.mahjongnews.com.
Zaterdag 15 december, Bondstoernooi, Alle erkende spelregels. Info: Chris Janssen, chrisjanssen@mahjongbond.org,
Internet: www.mahjongbond.org.
Zondag 13 januari 2008, Kongrovers Toernooi, Mahjong Competitie Regels. Flevohuis, Kramatplantsoen 101, Amsterdam.
Info: Gert van de Vegt, gert@kongrovers.nl, tel. 075-6161734.
Internet: www.kongrovers.nl.
Zaterdag 23 februari 2008, Kersenbloesem Toernooi, Groot
Krakhorst, Riichimahjong, Bolderikhof 18, Leusden. Info: Martin
Rep, mrep@riichi.nl, tel. 06-20424478; Sjef Strik, kersenbloesem@riichi.nl, tel. 06-19566690, Frans Roquas, frans@riichi.nl.
Inschrijving sluit 2 februari. Tijdens dit toernooi wordt met Rode
Vijven gespeeld. Internet: www.riichi.nl.
Zaterdag 15 maart 2008. Witte Draak Toernooi. Nederlandse
Toernooi Spelregels. De Akker, Melkpad 14a, Hilversum. Info:
Jelte Rep, jelterep@wanadoo.nl, tel. 035-6853109. Internet:
www.mahjong-gooi.nl.
Zaterdag 10 mei 2008, Groene Draak van Mechelen, Mahjong
Competitie Regels, ‘t Anker, Mechelen, België. EMA-toernooi (2
MERS-punten). Open Belgisch Kampioenschap.

