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Clublidmaatschap
Nadat de clubvertegenwoordigers het voorstel namens hun leden hadden
aangenomen, is het voorstel tot ´Inrichting Clublidmaatschap´ ook door de
leden van de bond aangenomen. Helaas is het geen unaniem besluit geworden:
de leden van de Groene Draak in Hilversum hebben zich tegen het voorstel
uitgesproken. Ik ga hier verder niet in op de polemiek die hierover ontstaan is, ik
wil er alleen over kwijt dat ik het bijzonder spijtig vind dat ‘we’ elkaar niet hebben
kunnen vinden.
Het mahjongleven gaat echter ook door en ik grijp even terug naar het vorige
magazine, waarin ik schreef: ´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.´
Waarom hebben we deze stap genomen? Een regelmatig terugkerende
vraag was: waarom zou een speler (die bijvoorbeeld niet aan toernooien
wil deelnemen) lid willen worden van de bond? En veelal in één adem daar
achteraan: en wat levert het op?
Wij gaan ervan uit dat indien je lid bent van een club, je het leuk vindt om met,
maar ook tegen anderen te spelen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je
opziet tegen het meespelen in de toernooien die georganiseerd worden. Dan zijn
er toch best activiteiten te bedenken die het clubverband ontstijgen en die voor
jou ook leuk zijn. Bijvoorbeeld een serie wedstrijden, die wel prestatiegericht
mogen zijn – dat verhoogt uiteindelijk toch je spelniveau – maar die minder
competitief en eventueel kleiner van opzet zijn.
En behalve dat je het leuk vindt om te spelen, hopen we dat je het ook leuk vindt
om actief mee te helpen aan de promotie van het spel. Want bij promotionele
activiteiten, zoals presentaties op een beurs, wordt een beroep gedaan op de
leden. Verder worden er workshops en cursussen ontwikkeld; het beschikbaar
maken van duidelijke ‘hand-outs’ of vertalingen van spelregels behoren daar ook
toe. En voor het verzorgen (opstellen, organiseren, bemensen) van dat soort
activiteiten, kan de bond ook niet zonder haar leden.
Deze zaken zijn van wezenlijk belang bij de verdere ontwikkeling van het
mahjong in Nederland, maar ook voor de broodnodige invloed die de bond
in Europees verband wil (be)houden. Voor de meerderheid van onze leden
staat het spelen in buitenlandse toernooien niet op de agenda. Maar voor een
groeiend aantal is dat wel het geval en binnen de eveneens groeiende Europese
mahjonggemeenschap heeft Nederland een sterke bond nodig. Als liefhebber
van het spel wil je daar toch aan meewerken, ook als het niet direct in je eigen
straatje past?
Kortom: het mes snijdt aan twee kanten: door actief lid te zijn van de bond, werk
je mee aan de verwezenlijking van – onder andere – de hierboven beschreven
doelen / doelstellingen. En natuurlijk is het zo dat de kosten door meer leden
gedragen, per lid lager worden. De huidige leden profiteren daar direct van, voor
de nieuwe leden is dat uiteraard geen argument. Maar die krijgen nu hun eerste
Mahjong Magazine in de bus en zijn dan ook ‘om’.

Robert Rijnders,
voorzitter
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World Mahjong Championship 2007
Van 1 tot 5 november 2007 vond in
het luxueuze Hong Zhu Shan hotel,
aan de voet van de berg E´mei in
China, het eerste officiële wereldkampioenschap mahjong plaats.
Anton Kösters
Dertien Nederlanders reisden af, om
131 andere mahjongspelers te ontmoeten. Een terugblik op het toernooi,
veertig automatische mahjongtafels,
de spelregels en scheidsrechters, de
spelers en de uitslag en het volgende
wereldkampioenschap.
Toernooi
Als ik het wereldkampioenschap in één
woord zou moeten samenvatten dan
zou dat woord ‘groots’ zijn. De locatie,
de speelzaal, de speeltafels, de prijzen,
de openingsceremonie en de prijsuitreiking met het bijbehorend banket.
De hele organisatie was uitstekend
verzorgd. Op de donderdagochtend
voorafgaand aan het toernooi reed bij
het hotel een vrachtwagen voor. Hieruit
werden veertig automatische mahjongtafels (ingepakt en wel, vers uit de fabriek) uitgeladen plus een bijbehorend
aantal stoelen. Aan menskracht geen
gebrek: tientallen mensen waren aan
het sjouwen, uitpakken, assembleren
en testen. Op vrijdagmiddag was alles
gereed en kon het toernooi beginnen.
En enkele uren na afloop van de finale
ronde was de zaal weer leeg.
De openingsceremonie bestond uit een
feestelijk banket, optredens met muziek,
zang, dans en legers af en aan rennende serveersters. En natuurlijk heel veel
lekker eten en grote flessen bier. Ook
gedurende het toernooi verliep alles
gladjes. Enig minpuntje was wellicht dat
er gedurende het toernooi geen echte
tussenstand gemaakt werd, alleen een
overzicht van het aantal punten per
speler. Op de vrijdag voorafgaand aan
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Désirée Heemskerk leverde met haar tiende plaats een meer dan
voortreffelijke prestatie.

het toernooi werd tijdens de vergadering van de World Mahjong Organization onder meer gesproken over
het volgende wereldkampioenschap.
Besloten is het volgende WK in 2010
te laten plaatsvinden. De Europese
landen onderzoeken de komende
maanden of dit ook in Europa kan
worden gehouden. Bij een negatief
resultaat zal China de organisatie op
zich nemen. Voorafgaand aan het
toernooi leek het mij wel een spannend idee om in Nederland een WK
te organiseren, maar met de ervaring
van dit WK op zak, reis ik liever over
drie jaar weer naar China.
De spelers en de uitslag
Het toernooi bestond uit acht ronden
van twee uur, drie op zaterdag, vier op
zondag en (voor de meeste spelers)
een achtste ronde op maandagochtend. De zestien hoogst geklasseerden speelden nog een negende
ronde, de finale. Het niveau van de tegenstanders was wisselend. Uiteraard
waren er een groot aantal topspelers
uit China en Japan, die opvielen door
hun behendigheid met mahjongstenen en hun uitstekende defensieve
spel. Maar ook deden uit deze beide
landen spelers mee die kennelijk heel
wat minder bedreven waren met de
Mahjong Competition Rules.



Over het geheel genomen bleken deze
keer de Chinezen het best voor de dag
te komen. De kleine Hongaarse delegatie (drie man sterk) kwam verassend
als beste uit Europa uit de strijd. Zoals
gebruikelijk bleken de Oostenrijkers, de
Denen en de Fransen redelijk aan elkaar gewaagd. De verdienstelijke tiende
plaats van Desirée kon niet voorkomen
dat Nederland slechts als zevende
eindigde. Als we naar de individuele uitslagen kijken, valt toch op dat ondertussen dertien van de vijftig Europeanen
de bovenste helft van het klassement
wisten te bereiken waarvan zelfs vijf
bij de eerste 36. Maar mochten we na
het OEMC in Kopenhagen hopen dat
Europa de competitie met Azië aankan,
na dit Wereldkampioenschap denk ik
dat Europa toch nog wel wat kan leren
in Azië.
Spelregels en scheidsrechters
Op de donderdag en vrijdag voorafgaande aan het toernooi organiseerde
de World Mahjong Contest Centre
een seminar voor scheidsrechters. En
omdat ik er toch was, heb ik hier maar
eens aan deelgenomen. Het seminar
werd gegeven door de hoofdscheidsrechter van het toernooi Wang Yingfu.
Tijdens het seminar werd een aantal
situaties die nog niet, of wellicht niet
correct, in het befaamde Groene >>
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<< Boekje waren beschreven, nader besproken. Zo werden de laatste
onduidelijkheden opgeklaard in geval
je vier Kongen maakt, waarvan drie
Concealed (je krijgt nog zestien punten
voor Three Concealed Pungs), of als je
All Green of All Terminals combineert
met Seven Pairs (je krijgt helaas geen
punten voor Tile Hog). Ook werd uitvoerig stil gestaan bij de vijf varianten
van de Negen Poorten (ook zo’n hand
die ik dagelijks maak). Afhankelijk van
de steen waarmee men uitgaat, kunnen nog extra punten worden geteld
voor onder meer Pure Straight, Two
Concealed Pungs, Terminal Pung, Tile
Hog en Short Straight. Het is maar dat
je het weet!
De puntentelling wordt steeds duidelijker, ook in de ‘zeldzame situaties’.
Of de puntentelling daarmee ook
logischer wordt, is mij niet altijd even
duidelijk. Iedere regel heeft wel weer
een uitzondering. Maar goed, ook een
onlogische regel is een regel. Gelukkig
werken onze Deense vrienden goed
samen met de World Mahjong Organization om de spelregels en puntentelling helder en in begrijpelijk Engels te
verwoorden, zodat de puntentelling in
de toekomst weinig problemen meer
zal geven.
Verder was er tijdens het seminar
aandacht voor praktische spelsituaties,
zoals bij het nemen van een steen van
de verkeerde kant van de muur, bij
het ‘per ongeluk’ omstoten van stenen

of de reeds beruchte ‘passing information’-regel. De beste raad die ik uit deze
discussies voor spelers heb kunnen afleiden luidt: stel je op de hoogte van de
spelregels, wees geconcentreerd aan
de speeltafel, handel welbewust, praat
niet tijdens het spel maar zeg alléén op
het juiste moment ‘flower’, ‘chi’, ‘pung’,
‘kong’ of ‘hu’. Als er iets onreglementairs
gebeurt dat direct ingrijpen vraagt, steek
je hand omhoog om de scheidsrechter
te vragen. Laat de scheidsrechter oordelen. Oh ja, en stroop je mouwen op!
Tijdens het toernooi heb ik het in zestien
uur spelen slechts één keer meegemaakt dat er een scheidsrechter gevraagd werd om in te grijpen. Meerdere
malen gebeurde er wel iets onreglementairs, maar kennelijk vond niemand
het de moeite waard om hiervoor de
concentratie en aandacht voor het spel
te onderbreken. Wellicht hebben andere
deelnemers andere ervaringen hierover.
Maar als iedereen serieus, geconcentreerd en volgens de regels het spel
speelt, is ingrijpen van de scheidsrechter zelden nodig.
Mahjong zonder winden en draken
China mahjongland, zou je denken. Mijn
grootste verrassing na aankomst in het
hotel was evenwel dat er in de lounge
van het hotel niet gemahjongd mocht
worden. Gelukkig bleek hier slechts
gezonde handelsgeest aan ten grondslag te liggen. In het hotel bevond zich
een aantal private rooms met automatische mahjongtafels, plus een aantal
mahjongtafels in het theehuis, die je

voor enkele euro’s per uur kon huren.
De mahjongtafels in de private rooms
bevatten echter mahjongspellen zonder
winden en draken, geheel in de lijn van
de mahjong Sichuan-style, een spelvariant die ook door de Chinezen op straat
gespeeld werd. De exacte spelregels en
puntentelling van deze variant hebben
we niet volledig kunnen herleiden, maar
zoals bij Hongkongmahjong is geld de
belangrijkste drijfveer om te spelen.
Na afloop van het toernooi heb ik met
Adrie, Frans en Bo nog eens geprobeerd
om in een park onder het genot van een
kopje thee met een geleend mahjongspel
zonder bloemen, seizoenen, winden en
draken een uurtje te verpozen. Hierbij
speelden we een uitgeklede versie van
de MahJong Competition Rules (met
108 stenen), met alleen de combinaties
die zonder honneurs gemaakt kunnen
worden. Dit leverde een uiterst leerzame
oefening op in het maken van chowhanden, waarbij pas echt het belang van
middenstenen, als 4, 5 en 6 tegenover
hoekstenen als 1 en 9 tot uiting kwam. Te
moeilijk? Ieder spel ging gewoon uit, met
het minimum van acht punten. Door het
aantal stenen is het echter niet mogelijk
om een vierkante muur te maken. Maar
als je met drie mensen mahjong wilt spelen, kun je gewoon de bloemen, winden
en draken eruit halen en een driehoekige
muur van achttien stenen maken. Om
het niet te gemakkelijk te maken kun je
er dan nog voor kiezen dat chows niet
van tafel mogen worden genomen (behalve bij het uitgaan).

Zo speelt de gewone Chinees mahjong: ‘Sichuan-mahjong’ in het Volkspark in Chengdu, onder het genot van een kopje thee.
Foto Martin Rep
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KWALIFICATIE OEMC 2009

Een lastige wedstrijd
Gelukkig voor lang niet alle Nederlandse
mahjongers een onderwerp om van wakker
te liggen: kwalificatie voor het OEMC 2009 in
Oostenrijk
Bestuur
Voor het bestuur geldt dat in elk geval
wel: daar is men al druk bezig met het
uitwerken van de kwalificatieprocedure.
En dat niet alleen: op de voorlopige
‘quotumlijst’ worden aan Nederland 16
plaatsen toebedeeld.
Er zullen in Oostenrijk meer spelers
welkom zijn dan ooit, namelijk 160. Dat
is sowieso 24 meer als in Kopenhagen
en daar mocht Nederland in eerste
instantie 20 deelnemers naar afvaardigen. Dat werden er uiteindelijk zelfs 23,
maar dit terzijde. Waarom wordt ‘ons’
contigent dan zo teruggesnoeid? Bedenk daarbij dat het eerste voorstel nog
melding maakte van 12 Nederlandse
deelnemers – een boze reactie richting
EMA bracht hier wel verandering in,
maar dat gold dan tevens weer voor alle
zeven EMA-landen.
Wij moeten inleveren, omdat er inmiddels in andere landen ook sprake is van
toenemende belangstelling. Hoewel het
ons ook hier wat te ver ging dat voor
opkomende mahjongnaties Spanje,
Zweden en Finland 18 plaatsen werden
ingeruimd en maar liefst 34 voor de rest
van Europa. Ook dat initiële voorstel
is intussen gesneuveld, mede omdat
er dus 7 keer 4 plaatsen extra naar de
EMA-landen gingen. Voor de rest van
Europa zijn nu 10 plaatsen gereserveerd. En natuurlijk wordt ook weer op
deelname uit Azië en de VS gerekend:

38 plaatsen in totaal krijgen China, Japan, Taiwan en de VS gezamenlijk.
En nu we het daar toch over hebben: het gaat hier om Open Europees
Kampioenschap, dus open voor de rest
van de wereld. Natuurlijk wil je graag
met een Japanner of een Chinees de
degens kruisen. Althans, de meesten
van ons wel – dat er bij het OEMC (Nederlandse) deelnemers waren die geen
enkele Aziaat troffen, is in dat opzicht
betreurenswaardig, maar dat lag mede
aan de belabberde tafelindeling. Maar
als dat betekent dat 25% van de beschikbare plaatsen aan deelnemers van
buiten Europa worden vergeven, terwijl
er voor Nederland misschien wel minder
dan dat percentage aan beschikbare
plaatsen ten opzichte van belangstellenden (daarvoor) beschikbaar is, moet de
‘O’ dan maar niet uit ‘OEMC’?
Nou krijgen we in dat geval waarschijnlijk nog maar 4 tot 6 plaatsen extra,
maar het scheelt wel. Hoe zit dat trouwens in de andere (grote) EMA-landen?
Nederland heeft, misschien samen met
Italië, de grootste bond binnen de EMA,
zoveel staat wel vast. Is het vaststellen
van een quotum in overeenstemming
met de grootte van een land niet een
betere methode? Dan nog zullen we
er kwalificatietoernooien voor moeten
spelen, maar het zou ons zeker meer
plaatsen opleveren.
Zijn we aangekomen bij een ander
moeilijk punt: welke kwalificatieprocedu-

re gaan we hanteren? Zowel de eerste
als de tweede reeks kon rekenen op kritiek. Nou zal dat altijd wel zo zijn, maar
wat kunnen we er aan verbeteren?
Eén van de problemen van de laatste
kwalificatiereeks, was de invloed van
spelers die zich niet wilden kwalificeren
op de resultaten van degenen die dat
wel wilden. Terug naar het eerste model
dan, waarin alleen de gegadigden voor
een plaatsje tegen elkaar streden?
Inmiddels is de (inter)nationale kalender
dermate vol, dat het lastig wordt om
twee of drie aparte kwalificatietoernooien te organiseren. En het argument van
de beïnvloeding door andere spelers is
feitelijk ook lastig in stand te houden.
Als je jezelf wilt kwalificeren, moet je
toch tegen iedereen een goed resultaat
kunnen neerzetten, ‘freewheeler’ of
(buitenlandse) ‘mahjonggod’…
Deze argumenten in aanmerking
nemende wordt een procedure gelijk
aan die van de kwalificatie voor 2007
voorgesteld. Dat wil zeggen, een kwalificatiereeks van vier bestaande toernooien (Almere, IJsselstein, Nijmegen
en Amsterdam), waarvan de beste drie
resultaten meetellen voor het kwalificatieklassement. De behaalde tafelpunten
bepalen de (eind)stand; de mahjongpunten geven de doorslag bij een gelijk
aantal tafelpunten.
Vooropgesteld dat het laatste woord
over ‘open’ of ‘quotum’ nog niet gezegd
is, de kwalificatie voor het OEMC lijkt
lastiger te worden dan ooit – wij wensen
alle gegadigden alvast de nodige ‘wong’
en sterkte toe.
(Een uitgewerkt voorstel zal aan de
leden worden voorgelegd voor de ALV
van 2008. Met dank aan Adrie van Geffen en Anton Kösters voor hun adviezen.)

Contributie 2008
De wijziging rond het lidmaatschap heeft gevolgen voor de manier waarop de contributie voor de bond wordt geïnd. Leden betalen die contributie voortaan via de club waar ze mahjong spelen of als gastlid staan genoteerd (gastleden spelen niet actief
bij een club mee). Iedereen ontvangt van de penningmeester van zijn / haar club informatie over naar welke rekening het te
betalen bedrag moet worden overgemaakt. Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met je eigen penningmeester, of
die van de bond (penningmeester@mahjongbond.org).
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EK RIICHI 2008

Europees kampioenschap riichi voor
’n prikje
De inschrijving voor het eerste Europese
riichikampioenschap is geopend. Maximaal
tachtig spelers kunnen aan dit toernooi
deelnemen.
schillen zijn gelukkig maar heel klein.’
Redactie
Er is een datum (zaterdag 21 en zondag
22 juni 2008) en er is een plaats (het
Freizeitheim Linden in Hannover, Duitsland). Van Rotterdam naar Hannover
is het een dikke 400 km, Nijmegenaren
hoeven maar 340 km te reizen. Voor
de Denen uit Kopenhagen is het wat
verder naar de locatie van het Europees
kampioenschap riichimahjong 2008:
480 kilometer. Maar de plaats waar
deze eerste titelstrijd in het Japanse
moderne mahjong zich gaat afspelen,
ligt toch ongeveer halverwege de twee
Europese ‘riichilanden’, Denemarken en
Nederland.
Namens de Nederlandse Mahjong Bond
(of is het namens riichi Nederland?)
houden Sjef Strik en Martin Rep zich
bezig met de organisatie van het eerste
EK riichi. Een dergelijk toernooi is een
droom van vooral Sjef. Hij is de grote
riichipromotor van de Nederlandse mahjongbond, die jarenlang samen met zijn
vriend Martin en met Frans Roquas het
Kersenbloesem Toernooi en het Kinryu
Majan Taikai – de twee Nederlandse
riichitoernooien – organiseerde. Het
laatste toernooi is inmiddels overgenomen door de Drie Wijzen, zodat Sjef,
Martin en Frans ook een keertje kunnen
meespelen op een riichitoernooi. Het
EK riichi organiseren zij samen met de
Duitse DMJL, die alles regelt rond de
locatie ter plekke.
Voor het EK riichi is allereerst afstemming nodig van de spelregels. Sjef Strik:
‘Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Omdat
de Denen en wij de hoofdmoot zullen
vormen op het toernooi, moeten we met
name de Deense en de Nederlandse
variant naast elkaar leggen. En de ver-
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Zo kunnen bij de Denen meer spelers
tegelijk mahjong maken, en spelen zij
met Rode Vijven (extra gelukstenen).
Sjef: ‘De Rode Vijven worden bij ons
geïntroduceerd op het Kersenbloesem
Toernooi, eind februari. Dus dan kunnen
ook de Nederlanders eraan wennen.’
Eén verschil blijft er: de Denen spelen
met vier Rode Vijven (er zijn namelijk
twee rode Cirkels 5), de Nederlanders
met drie. Martin Rep: ‘Wij hebben
prachtige Rode Vijven laten maken in
Taiwan, dankzij onze vriend Dragon
Chang. Drie per set. Dus dat zal het ook
wel in Denemarken worden.’ Eind dit
jaar moet het Deens-Nederlandse overleg over de spelregels zijn afgerond.
Deskundig advies wordt gegeven door
twee Amerikanen die in Japan wonen,
Jenn Barr en Benjamin Boas. Ben
verblijft in Japan voor zijn studie naar de
mahjongcultuur in dat land, Jenn heeft
zich er gevestigd in de hoop van riichimahjong (en poker) te kunnen leven.
Inmiddels is de inschrijving voor het
toernooi geopend. Er is overeenstemming bereikt over een verdeling, uitgaande van 80 deelnemers:
Nederland		
Denemarken		
Frankrijk		
Duitsland		
Italië			
Rest van Europa		
Rest van de wereld

24
16
8
8
8
8
8

Geïnteresseerden hoeven zich niet bij
de mahjongbond op te geven, maar
kunnen dat rechtstreeks doen door een
formulier in te vullen op de website van
het toernooi, http://eng.riichi.nl. ‘Zodra
er meer dan 24 Nederlandse aanmeldingen zijn, gaan we aan de noodrem
hangen’, zegt Martin Rep. ‘Maar eigenlijk denk ik dat we die 80 spelers niet
zullen halen, zodat iedere Nederlander
waarschijnlijk mee zal kunnen spelen.
Tenminste: zolang ze lid zijn van de
mahjongbond.’
Het eerste EK riichi wordt eenvoudig
van opzet en goedkoop. Deelname aan
het toernooi kost niet meer dan 30 euro.
Er zijn geen welkomstparty’s of officiële
diners, de spelers kunnen zelf besluiten
met elkaar een pizza te eten of te dineren in een driesterrenrestaurant. ‘Het
gaat om mahjong spelen’, zegt Martin
Rep. ‘Als dit eerste toernooi aanslaat,
wordt het een tweejaarlijkse gebeurtenis. En hoe mooi of hoe chic het wordt,
dat zien we dan wel weer.’
Europees Kampioenschap Riichimahjong, 21-22 juni 2008, Freizeitheim
Linden, Hannover. Inschrijving (30 euro)
staat open voor leden van de Nederlandse Mahjong Bond. Inschrijving sluit
op 1 april 2008. Internet: http://eng.
riichi.nl.

Medeorganisatoren van het
EK riichi Martin Rep en Sjef
Strik
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SPELREGELS / SPELVAARDIGHEDEN

De juiste regels?
Hongkongmahjong heeft ook in Nederland vele
beoefenaars. Richard van Gessel vertelt over de
zoektocht van Fu-Hing naar de juiste regels.
Richard van Gessel/Robert Rijnders
Sinds het afhaken van de Gouden
Draak, waar men overstapte op het
MCR, is de belangrijkste promotor van
de Hongkongvariant mahjongclub FuHing uit Varsseveld. Die club werd begin
2002 opgericht en adopteerde destijds
de regels van de Gouden Draak, een
mixture van Chinese en Westerse
regels.
Richard van Gessel: ‘Om het spel
volgens de Chinese regels in kaart te
brengen, zijn we twee jaar geleden begonnen met het inwinnen van informatie
over hoe het nou precies moest. Kan-Ki
Man heeft tot in China geprobeerd de
juiste reglementen bij elkaar te krijgen,
maar tevergeefs. Het spel gaat van
generatie op generatie en er wordt niet
veel opgeschreven. Een aantal regels
is wel vast, maar het mooie, of juist
lastige, aan Hongkongmahjong is dat je
aan tafel kunt afspreken wat er gespeeld wordt. Wil je met nul fan of met
twee fan uit? Gebruiken we sluitpaar 2,
5 of 8? De veroorzaker betaalt? Speel
je gelimiteerd of ongelimiteerd? Het is
maar wat je afspreekt.´
Indien men aan elke tafel steeds wisselende individuele afspraken zou kunnen
maken, wordt het wel erg lastig om een
toernooi of competitie te organiseren.
In Varsseveld wordt dan ook een vast
patroon gehanteerd en tijdens toernooien (landelijk, vier jaargetijden) is het
niet mogelijk om afspraken aan tafel te
maken.
Over de puntentelling zegt Richard: ´Als
je naar de puntentelling kijkt zoals we
die hebben vastgelegd, dan gaat het
afrekenen in fans niet verder dan zes
fan. Voor een bijzondere combinatie
krijg je een extra bonus, maar die heb
je dan ook wel verdiend. Die bonus is
een verdubbeling van het aantal punten
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dat bij zes fan staat, maar in de praktijk
wordt er dus ‘gelimiteerd’ gespeeld.
Het halen van zes fan komt bij Chinese
Hongkongmahjongspelers trouwens
zelden voor. Voor hen is maar één ding
heilig: winnen of niet winnen. En win
ik niet, dan die ander ook niet, want
als je verliest dan moet je betalen. De
tegenstander zal door deze manier
van denken en spelen niet gauw de
kans krijgen een ‘zwaar’ spel neer te
leggen.´
Hongkongmahjong wordt op de ‘Chinese manier’ razendsnel gespeeld.
Adembenemend snel vaak – het lijkt
wel of de spelers geen tijd nodig hebben om na te denken. Voor de argeloze Nederlander kan dat wel eens
een probleem zijn. Die mist meestal de
ervaring om zo snel te kunnen beslissen. Als je dan in één van de mogelijke
pao-situaties verzeild raakt, houd dan
je hoofd maar eens koel…
De situaties waarin pao van kracht is,
werden in een eerder Mahjong Magazine al eens uiteengezet. De beschre-

Mahjongprobleem
Anton Kösters
Een mahjongspeler zoekt naar zoveel
mogelijk kansen om uit te gaan. De
Negen Poorten heeft negen stenen
waarmee men uit kan. Een Dertien Wezen kan soms op dertien manieren uit.
Combinaties met zoveel mogelijkheden
zijn echter zeldzaam. Bij de Lesser (of
Greater) Honours Knitted Tiles kan men
uiteindelijk met drie stenen uit.
De meeste andere spelen gaan op één
of twee stenen uit, of soms drie. Nog
interessanter is het hoeveel van deze
stenen er nog beschikbaar zijn. Een
All Pung-hand heeft op z’n best vier



ven ‘vijf stenen Pao’ wil Richard echter
corrigeren.
‘Als je afspreekt de laatste 18 stenen
niet in het spel te betrekken, is de 7–5
regel van toepassing. Dit houdt in dat
zodra de op zes na laatste steen van
de muur gepakt wordt, er geen winden
en/of draken meer mogen worden afgelegd, of die nu al op tafel liggen of niet.
Zodra de op vier na laatste steen van
de muur wordt gepakt, geldt dat er geen
enkele ‘rauwe steen’ mag worden afgelegd. Gooi je een verboden steen toch
af in één van deze situaties en maakt
daarmee iemand mahjong, dan betaal
je voor iedereen. Over het algemeen
worden echter alle stenen opgespeeld
en dan geldt de 7–5 regel niet.’
Wat betreft de bloemen en seizoenen
heeft Richard ook nog een aanvulling:
‘Naast de limiet voor acht geluksstenen,
mag je ook mahjong claimen op het
moment dat je er zeven in je bezit krijgt.
Dit heeft dan een waarde van drie fan.
Het is zelfs zo dat je in dat geval mahjong mag claimen als je een dode hand
hebt en geen reguliere mahjong kunt
maken! Bij het ontvangen van zeven (of
acht) seizoenen is het namelijk niet van
belang welke stenen je in je bezit hebt.
Heb je echter een goede hand, dan kun
je ervoor kiezen de claim niet te honoreren en speel je gewoon door. Nadat je
een steen hebt afgelegd, is je claim op
mahjong vervallen en kun je er later niet
meer op terug komen.’
beschikbare stenen. Met een Chowhand vaak veel meer. Hieronder twee
verrassend veelzijdige combinaties. Alle
stenen zijn nog in de hand. Bij beide
handen de volgende vragen. Op hoeveel
manieren kan deze hand uit en onder
welke voorwaarde? En hoeveel stenen
zijn er maximaal nog beschikbaar? Voor
de oplossing: zie www.mahjongbond.org.
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Eberhardts laten mah

Al drie generaties raakten besmet met het
Dr. Mahjong
John Eberhardt heeft zijn grootvader
Ferdinand III Eberhardt (1886-1951)
niet persoonlijk gekend, maar wel heel
veel over hem gehoord. Hetzelfde geldt
voor kleindochter Angela Eberhardt.
Geen
wonder, want bijna alle Eber´
hardts zijn besmet met het mahjongvirus dat Ferdinand in 1924 opliep.
Ferdinand Eberhardt was aanvankelijk
‘ladiestaylor’ aan de Amsterdamse Willemsparkweg met dertien man personeel. Later ging hij in zaken, handelde
in kachels en haarden, werd eigenaar
van een veilinghuis, kocht failliete boedels op en werd zodoende ook eigenaar
van de Mah-jongg Sales Company, die
de Amerikaan Babcock in Nederland
was begonnen. Dat was in de jaren
twintig, de crisisjaren, toen heel veel
mensen geruïneerd werden, maar ook
heel veel mensen heel snel rijk werden.
Ferdinand kocht spullen op van Chinezen die hier als immigrant gekomen
waren maar het financieel niet redden.
John: ‘Ik herinner me de naam van ene
meneer Ma, waar grootvader goed mee
bevriend was. Ma had geld nodig en
heeft zijn hele collectie antieke Chinese
grammofoonplaten aan Ferdinand
in onderpand gegeven. Toen Ma zijn
schulden niet kon betalen heeft Ferdinand de hele collectie verkocht. Dat
zijn vriend dat had gedaan, was een
verschrikkelijk drama voor meneer Ma,
want die collectie was onvervangbaar.
Maar zo was grootvader, een keiharde
zakenman. Dat was ie van jongs af aan.
Als tienjarig jongetje verkocht hij kinderviooltjes met het merk Stradivarius erop
voor veel geld aan domme burgers.’
Eberhardt had geluk met z’n opgekochte mahjongspullen want in die jaren
twintig was China minstens zo populair
als nu. Ook toen werd geroepen: het
gele gevaar, maar hoopte de zaken-
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wereld er veel geld te verdienen. Het
was een rare tijd met grote contrasten,
er werd gedanst aan de rand van de
vulkaan. Je kon heel snel rijk worden
en het ook zo weer kwijtraken. De
Duitse Mark beleefde een vrije val. Je
moest je geld als het ware dezelfde dag
uitgeven, al was het een miljard, want
morgen kon het niets waard zijn. De
zakenman Eberhardt speelde handig in
op die kooplust en de China-hype. Alles
wat met China te maken had, verkocht
goed. Mahjong was helemaal interessant, want het was niet alleen een
intrigerend spel, maar ook een kunstvoorwerp. Door de goedkope arbeid in
China konden de spellen voor een krats
worden ingekocht en door hun kunstige uitvoering als luxe artikel worden
verkocht.
Eberhardt verkocht vooral Aziatische
kunst van goede kwaliteit. Door de
economische malaise waren heel
wat Chinezen in Nederland gestrand,
vooral doordat ze door de Nederlandse
scheepvaart massaal werden gedumpt.
Die probeerden op straat allerlei rommel
te verkopen. Eberhardt onderscheidde
zich met hoge kwaliteit en hoge prijzen.
Zijn zaak in de Damstraat werd een
begrip. Zijn vier zoons werden voorbestemd het concern verder uit te bouwen.
John: ‘De twee oudste zoons hadden
daar geen zin in. Jan, mijn vader, had
interesse voor muziek, en nog wel
jazzmuziek, en was dus meteen het
zwarte schaap van de familie. De twee
jongste zoons hebben daarom de zaak
voortgezet, al werden hun broers er wel
zijdelings bij betrokken. Zo kreeg mijn
vader opdracht een spelregelboekje
over mahjong te maken. Dat kon Jan
wel doen, die kon wel dingen bestuderen en die kon goed schrijven.’ (Zie
verder: Schatbewaarders, pagina 10.)
Ferdinand III en zijn gezin woonden
aanvankelijk in Nieuwendam, dat in



In de Damstraat begon Ferdinand III zijn succesvo

1921 door Amsterdam werd geannexeerd. John: ‘De kas ging altijd van
de Damstraat mee naar huis, die liet je
niet achter. Als voetganger moest hij
dan over de sluis terwijl criminele figuren hem daar stonden op te wachten.
Maar hij liet zich door niemand intimideren en zeker niet door criminelen.’
Hij liet zijn rijkdom niet breed hangen,
want dat was geen goed voorbeeld
voor de kinderen. In een zakengezin is
gierigheid als voorbeeld de norm. Later
Ieek Ferdinand III van dit principe af te
wijken en kocht een villa op een plek,
waar iedereen dolgraag wilde wonen.
Opgewonden annonceerde hij dan ook
thuis: Ma, ik heb goed nieuws, we gaan
naar Bentveld! Het was een prachtige
villa, maar toen die eenmaal was ingericht kwam Ferdinand III opnieuw met
een opgetogen mededeling: Ma,
ik heb goed nieuws, ik heb het huis verkocht! Dus moesten ze weer terug naar
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hjong bloeien

hardnekkige mahongvirus.
men. Het ging naar de oudste zoon.
Diens vrouw beloofde het spel aan
Angela, maar voor ze stierf belandde
het bij een ander nichtje en die wil het
niet meer afstaan. ‘Jammer, want het is
het spel waarmee opa en oma hebben
gespeeld en hun vier jongens. Natuurlijk
hebben we allemaal wel een mahjongspel, maar aan dat spel zitten speciale
herinneringen. Het is als eerste heel
intensief door de familie is gebruikt.’
John herinnert zich de mahjongtafel, die
nog in het bezit van de familie is: ‘Die
bestond uit vier delen die je in elkaar
stak en die had bakjes voor de fiches en
de andere attributen. Daar heb ik nog
aan gespeeld.’

olle Aziatische Kunsthandel.

Amsterdam, omdat grootvader de villa
voordelig had kunnen verkopen.
Tot de goede werken van Ferdinand III
mag het feit gerekend worden dat hij
zijn zoons mahjong heeft leren spelen.
En die hebben het op hun beurt hun
kinderen geleerd. Angela: ‘Wij hebben
het als kinderen heel intensief gespeeld.
Met mijn zus, met John en een nicht,
allen ongeveer van dezelfde leeftijd.
Wij woonden buiten en zij kwamen uit
Amsterdam. ’s Zomers speelden wij
hele mahjongcompetities.’ John: ‘We
hadden wel wat eigen spelregels. We
speelden graag met grote getallen. We
hadden de dringende afspraak dat winnen met enkel mahjong niet gewenst
was, er moesten veel verdubbelingen in
zitten. Je wilde graag miljoenen punten
hebben. We hadden geen limieten,
integendeel.’
Angela betreurt het dat het mahjongspel
van opa niet bij haar terecht is geko-
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Jan, de vader van John, heeft in de jaren vijftig geprobeerd een mahjongclub
op te richten. Hij huurde af en toe een
loods in het Amsterdamse Bos om op te
treden met muziekvrienden. Daar wilde
hij ook een ‘Mah-jongg centrum’ realiseren. Hij had antwoordkaarten laten
drukken, die belangstellenden konden
invullen. De voorgedrukte tekst luidde:
‘Mijne Heren, Daar ik interesse heb voor
het toekomstige Mah-jongg-centrum,

verzoek ik U mij vrijblijvend Uw nadere
berichten te willen zenden, indien de
opening van dit centrum een feit geworden is. Hoogachtend, (Naam, Adres, te,
Datum).’ Hij ontving slechts zes kaarten
retour. Zie: Eerste mahjongfans, p.10.
Na de dood van Ferdinand III ging de
zaak over op zijn zoons. Tegenwoordig
zijn het de kleinkinderen die het bedrijf
runnen. De familie heeft nu wel zes
vestigingen in de Damstraat. De oudste
vestiging was Damstraat 16, wat nu The
Old Man heet. Een van de kleinzoons
verhandelt daar Chinese vechtsportattributen en rokerswaren, vooral hasj. De
Aziatische kunst met de mahjongspellen
is op Damstraat 7 en wordt momenteel gerund door vier kleinkinderen.
Angela heeft op nummer 32 Ghimera,
een fantasy shop vol trollen en draken.
Daarvoor beheerde ze lange tijd de
Aziatische Kunsthandel met het uitgebreide assortiment mahjongspellen
en -attributen: ‘Wij hadden en hebben
nog steeds heel veel en heel goede
contacten met Chinezen en met China.
Wij waren indertijd een van de weinigen
die het land in mochten. Dat is allemaal
door mijn opa gekomen. We probeerden alles over mahjong te krijgen wat
er maar was, omdat wij er zelf ook erg
in geïnteresseerd waren. We hadden in
de zaak wel dertig verschillende soorten
mahjongspellen.’ >>

Angela Eberhardt in haar Fantasyshop in de Amsterdamse Damstraat.
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Mijn vader
John Eberhardt bewaart
warme herinneringen
aan het talent van zijn
vader.
Jelte Rep
‘Dit is het spel dat als model heeft
gediend voor de tekeningen in de
befaamde boekjes van mijn vader, Jan
Eberhardt (1916-1997). Het spel was
ooit prachtig roomwit. Het is een van
de eerste kunststofspellen. De stenen
zijn met de hand gegraveerd, want dat
deden de Chinezen ook in kunststof.
Het boekje van Jan Eberhardt, alias John Lightfeld, beleefde vele herdrukken.

<< Lange tijd was de Aziatische Kunsthandel inderdaad het walhalla voor
de mahjongliefhebber. Als enige plek
in Nederland verkochten ze het gele
(en later rode) boekje, de mahjongbijbel voor de mahjongspeler. Er zijn er
duizenden van verkocht; vijf-, zesduizend zeker, schat Angela. Zelf was ze
niet erg tevreden over het boekje van
haar oom. ‘Te wijdlopend Nederlands
met veel bijzinnen waardoor je als lezer
snel de draad kwijt raakte. Ik had veel
contacten met klanten, zowel Nederlandse als Aziatische. Ze kwamen vaak
terug in de winkel, omdat ze het boekje
niet snapten. Ze hadden allerlei vragen
maar ook verhalen, soms heel dramatisch, zoals de vrouw die haar eigen
kind had verspeeld. Chinezen spelen
niet voor de gezelligheid maar alleen
om te gokken.’

Klant verspeelde
eigen kind met het
spelen van
mahjong
Angela besloot het boekje te herschrijven: ‘Ik heb het stapsgewijs opgeschreven, precies zoals je het iemand
aanleert. Dan heb je het zo onder de
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knie. En als je dan nog vragen had, kon
je ons bellen. Er zijn heel veel regels en
iedereen heeft z’n eigen regels. Ik heb
heel veel van die regels beschreven zodat de mensen de regels konden kiezen
die ze leuk vinden.’ Angela veranderde
veel aan het boekje maar niet de naam
van de schrijver. ‘Nee, het is niet mijn
boekje. Ik heb er dingen aan veranderd
en er dingen aan toegevoegd, maar het
is een blijft het boekje van John Lightfeldt.’
Eerste mahjongfans?
De volgende personen toonden in de
jaren vijftig belangstelling voor het
Mah-Jongg Centrum van Jan Eberhardt. Wie ze kent, mag het zeggen:
C. van der Struys-Reus, Kerklaan 3,
Heiloo
A.A. Swart jr, Charl. de Bourbonstraat
28 I, Amsterdam
B. Gatersleben, Zaanenlaaan 92,
Haarlem
Mej. D.C. Scheffers, van Ewijkweg 7,
Oosterbeek
W.J. van Ravenstijn, Nic. de Roeverstraat 1 bv, Amsterdam
J. van Nieuwenhuize, Linnaeusparkweg 101 II, Amsterdam
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Mijn vader heeft dat boekje gemaakt
onder het pseudoniem John Lightfeldt.
Hij vond het wel een leuke opdracht,
want hij is altijd gefascineerd geweest
door China en de Chinezen. Wij hadden
ook veel Chinese vrienden thuis. Die
zijn uitvoerig door mijn vader bevraagd
wat ze ervan wisten. Ook die vertalingen achter in het boekje zijn allemaal
opgetekend uit de mond van onze
Chinese huisvrienden of uit allerlei
studieboekjes. Vader heeft zich er echt
enorm in verdiept. Hij had een flinke
rij boeken over China. Hij las graag en
veel. Ik weet niet hoeveel tijd hij ervoor
nodig heeft gehad, waarschijnlijk te veel
om financieel verantwoord te zijn, maar
ja, zo vergaat het veel schrijvers.
Mijn vader heeft niet alleen die boekjes
geschreven, hij produceerde ze ook helemaal zelf in eigen beheer. Het uittypen
alleen al was een heel werk. Om rechte
kantlijnen te hebben moest je bij iedere
regel tellen hoeveel letters je over had
of tekort. En dan moest je bepalen waar
je de woorden zou afbreken. Vader was
musicus maar had ook een technische opleiding. Vandaar dat hij in dat
boekje allerlei grafische technieken kon
gebruiken die hijzelf had uitgevonden:
fotostencils met behulp van eigen oplosmiddelen door eigen chemie. Hij heeft
deze stenen bijna één op één nagete-
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is de auteur van het rode boekje
kend, rechtstreeks in het stencil. Dat is
buitengewoon knap gezien de beperkte
middelen van die tijd.
Alles deed hij zelf: schrijven, tekenen,
stencilen, de stencilmachine aansluiten
op een elektromotortje. Die heb ik nog
in mijn bezit. Er zijn eerst wat dunne
proefedities verschenen, maar die
voldeden toch niet zo aan de behoefte.
Die waren ook stenciltechnisch van
een veel mindere kwaliteit. Je kreeg
de indruk dat de inktspatten tegen het
plafond zaten. Het leek alsof het papier
door een inktstorm had gedwarreld.
Vader hield zich graag bezig met grafische kunst. Dat bamboe op de draagtasjes van de firma Eberhardt heeft hij
ontworpen. Dat is een soort logo geworden. Dan omringde hij zich dagenlang
met bamboetekeningen uit China en die
liet hij op zich inwerken. Daar ging hij
als het ware bij mediteren, voordat hij
zelf aan de gang ging. Hij had gelezen
hoe Chinezen dat doen die de kalligrafie
beoefenen. Die moeten eerst tot een
volkomen stilte komen voordat het er in
een paar penseelstreken staat. Zo is het
met hem ook gegaan.
Als kind heb ik vaak bij het stencilen in
de werkplaats gestaan. Dat was een
schuur in de Pijp, achter het huis. Ik
moest dan kartonnen velletjes tussen
de stencils gooien, want de inkt droogde
niet zo snel en zou anders gaan vlekken. Je moest dus dat tempo bijbenen,
maar het was gezellig en het duurde
nooit zo krankzinnig lang. Het eigenlijke
drukken was maar een klein onderdeel
van het hele productieproces. En het
waren geen oplages van duizenden.
Toen vader de dikkere uitgave had
geschreven, kon hij al veel meer met
die stencilmachine en toen heeft hij
een gestencilde omslag in zes kleuren
gemaakt. Dat was niet makkelijk. Die
velletjes goedkoop papier moesten dus
zes keer door de machine en de rubberen geleiders wilden wel eens slippen.
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John Eberhardt koestert het mahjongspel dat zijn vader als voorbeeld gebruikte voor
zijn tekeningen.

Als een kleur er één keer naast zat,
kon je het papier weggooien. Het kostte
echt veel pijn en moeite. Ja, weer een
goeie! Die moest dan nog worden uitgeknipt en met gom recht op de omslag
worden gezet.
Toen ik al wat ouder was, een jaar of
tien, heb ik door afvalpapier en stenciltjes bij elkaar te rapen een compleet
boekje weten te verzamelen. Een echt
boekje zat er natuurlijk niet in, want
die waren met veel moeite bij elkaar
gestencild en dat was handelswaar.
Tijdens het vergaren en zoeken naar
ontbrekende bladzijden leerde je meteen wat erin stond. En het rook lekker
naar inkt. Toen ik het boekje compleet
had, heb ik mijn eerste mahjongspel
gemaakt, wel niet zo mooi als het spel
dat mijn vader als jongen had gemaakt,
maar toen kon ik tenminste eindelijk het
spel spelen.

Met zijn kinderen heeft vader nooit
mahjong willen spelen. Niet een keer.

11

Ook geen schaak trouwens, dat heb
ik ook van anderen geleerd. Waarom
niet, dat ben ik nooit te weten gekomen.
Misschien dat kinderen niet interessant
genoeg waren als tegenpartij. Of dat hij
er echt helemaal op uit gekeken was.
Ik weet het echt niet. Hij is wel altijd
gefascineerd gebleven van de Chinese
taal en cultuur.

(ADVERTENTIE)

www.dajamahjong.nl
bookshop@dajamahjong.nl
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Afscheid van Sportvakantie in
China
een icoon
Redactie

Adrie van Geffen

Dit Mahjong Magazine bevat de laatste bijdragen van Jelte Rep, dr. Mahjong. Met ingang van
volgend jaar is Jelte geen lid meer van de mahjongbond en hij stopt daarom met alle activiteiten
voor die bond. Zelf zegt hij daarover:

Met grote regelmaat vinden mensen me gek. Was het
eerder al in 2004 toen ik deelnam aan de tweede Chinese
Kampioenschappen Majiang, en daarvoor voor een weekje afreisde naar
Hongkong, nu was het voor het wereldkampioenschap. Tien dagen naar
China om een spelletje te spelen. Ach, een ander gaat twee weken op zijn
(m/v) rug in een plasje zand aan de Spaanse kust liggen. Het gaat erom wat
je eraan overhoudt.

“Wat ik te zeggen heb doet mij pijn, want ik heb
het redacteurschap van Mahjong Magazine
steeds met veel plezier gedaan. Met een glimlach
op mijn gezicht heb ik vele kilometers afgelegd,
heb ik veel vraaggesprekken gevoerd met mahjongers van allerlei slag, heb ik veel facetten van
mijn favoriete spel kunnen beschrijven en heb ik
veel lezers plezier gedaan met mijn bijdragen.

In mijn geval dus een stevige aanval van chronische bronchitis, wellicht
zelfs een longontsteking. Te ziek om naar de huisarts te gaan. Want
hoewel ik naar E’mei onder Chengdu ben afgereisd om me te meten met
de wereldtop ontkom ik er niet aan me eerst te meten met een bergtop, de
Jinging Si (Golden Summit) op Mount E’mei. De bergtop heeft gewonnen.
IJspegels aan de daken en planten, ongeveer vijf meter zicht door de mist
en een snerpende wind. De sokkel van het beeld heb ik gezien, meer niet.
Maar wel gelijk een pestje opgelopen.

Ook de samenwerking met de redactie heb ik
steeds als prettig ervaren, omdat we allen geloofden in Mahjong Magazine en daarom bereid
waren veel tijd en energie te geven aan dat blad.
Het is een verrijking om mensen, die je alleen
achter de mahjongmuren ontmoet, beter te leren
kennen en hun geloof in de kracht van het woord
te delen.

De volgende dag nog niks aan de hand en nog een tempeltje bezocht (na
een klauter- met inherente zweetpartij) en de rest van de dag en avond
oefenen. De (vrij)dag erna in bed, om op de zaterdag te starten met de
eerste ronde. Vol zelfvertrouwen en een hoofd vol snot. Drie ronden en
zeven punten verder hoogste tijd om het bed weer in te duiken. De eerste
zondagsessie begint immers al om 8.30u. Om 19.00u, vier ronden van
twee uur, enkele pauzes en nog eens acht punten erbij, is het na een hapje
Chinees (voor de afwisseling) weer nodig om de klamme lappen op te
zoeken. Nog één ronde op maandag, waarbij Désirée het benodigde punt
om zeker te zijn van de finale behaalt en ik puntloos achterblijf. Iedereen
volgt ademloos de finale, ik begeef me voor een uurtje naar bed. Net als
de dag daarop. Op woensdag het plaatsje bekijken, en dan weer naar huis.
Een tripje van deur tot deur van ongeveer 17 uur.

Binnenkort is er binnen de Bond geen plaats
meer voor individuele leden als ik. Het komende
nummer van Mahjong Magazine is daarom het
laatste waaraan ik meewerk. Met ingang van
1 januari 2008 stop ik alle activiteiten voor de
Bond.
Mijn besluit is definitief en onvermurwbaar, maar
desondanks pijnlijk en bitter.”
Het is niet aan ons, de redactie, om hier verder
inhoudelijk al te diep op het schrijven van Jelte
in te gaan. We betreuren het zeer dat op deze
manier de prettige en inspirerende samenwerking
met een gewaardeerd collega wordt beëindigd.
We respecteren echter de keuze die Jelte heeft
gemaakt en wij kunnen niet anders dan hem
hartelijk bedanken voor zijn tomeloze inzet en
prachtige verhalen de afgelopen jaren.
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´En, hoe was je vakantie?´
Als je bovenstaand verhaal leest, lijkt het antwoord voor de hand te liggen.
Maar ik ben wel in de bovenste helft geëindigd, als tweede Nederlander.
Het weer ontmoeten van mensen die je kent via Mahjong Time op internet
en die je langzaamaan beter leert kennen. Het op straat mahjong spelen
temidden van de Chinezen die het na vijf minuten al niet meer interessant
vinden. Het enthousiasme en de voelbare spanning. Mijn eigen verbijstering
(en ontroering) toen, nauwelijks verstaanbaar, het team Rotterdam naar
het podium werd geroepen om de Fair Play Award in ontvangst te mogen
nemen. De huldigingen, de foto’s. Dat is onvergetelijk.
Overigens evenzo het gewicht van de prijs en mijn dankbaarheid
voor de wieltjes onder mijn koffer. En het onthaal in Nijmegen met
een extra bloemetje en huldiging. Het is maar goed dat ik zoveel
verkoudheidsverschijnselen heb opgelopen. Het stelde me in staat me
te vertonen als in een reclame van Fisherman’s Friends. Gelukkig heeft
niemand dat opgemerkt.
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TOERNOOI-IMPRESSIES
Toernooiredactie
Negen Poorten, IJsselstein
15 september – Het tweede Negen Poorten-toernooi is verrassend
gewonnen door één van de oudste
en trouwste toernooitijgers van Nederland, Riek Strik. De ook nu weer
op het podium aanwezige Désirée
Heemskerk versloeg zij in een rechtstreeks duel aan de laatste tafel,
maar Dees werd desondanks tweede.
Robert Rijnders legde beslag op de
derde plaats – alle drie hadden ze 14
tafelpunten.
Er waren 80 deelnemers maar wel
minder buitenlanders dan vorig jaar.
Het toernooi had dan ook geen
(Europese) MERS-kwalificatie en dat
scheelt. De sfeer was er uiteraard niet
minder om en er werd volop gestreden
aan alle tafels.
Paul Pilgram verzorgde een prachtig
muzikaal intermezzo terwijl de eindstand werd berekend en naast de
gelukkige prijswinnaars, mocht ook
Martin Rep aantreden: hem viel vandaag de eer te beurt om de prachtige
poedelprijs in ontvangst te mogen
nemen.

reikte. De mahjongclub met de hoogste
gemiddelde leeftijd liet zich nadrukkelijk
van haar jonge, tienjarige kant zien.
Dewi Satriasaputra paradeerde rond in
een charmante feestjurk en ook de andere dames hadden zich op hun paasbest getooid. Mochten ze ietwat teleurgesteld zijn door de geringe opkomst,
dan lieten ze het geenszins blijken en
de sfeer leed er in geen geval onder, in
tegendeel. Niet het aantal deelnemers
(slechts 24) maar het spelplezier was
bepalend voor het welslagen van een
toernooi. Aan twee tafels werd Chinees
gespeeld en aan een derde scrabble.
In de pauze, terwijl de punten werden
geteld, trad Paul Pilgram opnieuw op
als de swingende vocalist en zwierden
de beentjes over de vloer. Er werden
vier rondes gespeeld volgens de NTSregels.
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1. Sjef Strik (108)
2. Ma Prem Sohana (99)
3. Robert Rijnders (63)

1. Corryine Hartmans (11421)
2. Ria Rep (9834)
3. Piet Scholte (5008)

NK NTS, Rotterdam
6 oktober – Ook het NK NTS in Rotterdam kampte met afnemende belangstelling. Er waren dit jaar nog 56
deelnemers, mede door een ‘no show’
en dat waren er voorheen beduidend
meer. Wat niet wegneemt dat Hans van
der Poel daar geen boodschap aan zal
hebben gehad, want hij won. Peter Flohr
werd op ruime afstand tweede en voor
het eerst ooit waren er twee derdeprijswinnaars: Yvonne Nijs en Piet Scholte.

1. Riek Strik (14-418)
2. Désirée Heemskerk (14-387)
3. Robert Rijnders (14-230)

De Oase, IJsselstein
29 september – De dames van de
jubilerende Oase hadden het dik voor
elkaar op hun eerste toernooi: een
prettige speelzaal, goeie speeltafels,
een gefortuneerde sponsor (de Fortisbank), koffie met gebak bij aankomst,
een smakelijke lunch, een glas kir bij
de ceremonie protocollaire en een
wethouder, die met veel gevoel voor
de speciale ambiance de prijzen uit-

kon helaas niet, maar dat mocht de pret
niet drukken. Een enkele ‘Hu!’ viel tussen de wel correcte ‘Ron!’ en ‘Tsumo!’
nauwelijks uit de toon, maar de ‘yakitori’
was wel even wennen. Toch is het een
leuk toegevoegd ‘gelukselement’ en we
denken dat die er wel ‘in blijft’.
Het resultaat van dit toernooi kan wel
bepalend zijn voor uitzending naar het
EK Riichi volgend jaar (waarover elders
in dit MM meer).

Kinryu Majan Taikai, Leusden
29 september – De Drie Wijzen hadden
hun eerste riichitoernooi, maar dat het
door een andere club werd verzorgd
was een nauwelijks merkbaar detail.
Althans, voor de als gewoonlijk weer
trouwe schare van vaste spelers. Voor
Sjef Strik gold dat niet: die was als
organisator meestal niet aan spelen
toegekomen, maar mocht vandaag wel
aantreden. Hij won dan ook resoluut en
bleef Ma Prem Sohana nipt en Robert
Rijnders ruim voor.
De locatie was als vanouds boerderij
Krakhorst in Leusden en er waren 32
deelnemers, waaronder een Duitse en
een Italiaan. Een aantal vaste spelers
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Piet had zijn goede vorm uit IJsselstein
meegenomen maar werd in eerste
instantie niet als (mede)winnaar erkend.
Zijn goede humeur leed er niet onder en
hij krijgt zijn trofee tijdens het bondstoernooi overhandigd.
Op de locatie of de organisatie – met
een als altijd schitterende Ingrid Broeder – was zoals gewoonlijk niks aan te
merken. Robert Rijnders mocht voor de
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TOERNOOI-IMPRESSIES
derde keer in drie toernooien op voor
een prijs: dit keer was het de poedelprijs, een authentiek dominospel.
1. Hans van der Poel (15752)
2. Peter Flohr (11830)
3. Yvonne Nijs en Piet Scholte
(8590)

Gouden Draak, Nijmegen
10 november – Het grootste toernooi
van Europa, buiten het OEMC natuurlijk: het Gouden Draak toernooi ontving
maar liefst 108 deelnemers. En dat zo
vlak na het WK in China. Er waren 35
buitenlandse deelnemers, waarvan er
ook een aantal in China waren.
Bo Lang uit Zwitserland was de ‘overall’ winnares; zij bleef de Duitse Silke
Bansemer op mahjongpunten voor.
Beiden hadden 16 tafelpunten (100%).
Peter van Damme werd derde op 2
tafelpunten minder, evenveel als Ton
Rijnders, die als vierde eindigde en
als best geklasseerde Nederlander de
titel Nederlands Kampioen voor zich
opeiste. In dat kampioenschap werd
Janco Onnink tweede en Leni Janssen
derde.

Buitenland
Hannover
22-23 september – Er waren slechts
twee buitenlandse toernooien de afgelopen periode, maar Désirée Heemskerk
deed op beide van zich spreken. Eerst
won zij het German Open in Hannover
(22–23 september), waar zij in een
spannende laatste ronde de ultieme
jump maakte en Brian Krog en Hans
Wikström het nakijken gaf. Er waren 16
Nederlanders onder de 56 deelnemers
in Hannover – het team van Rotterdam
(met ‘Dees’) werd tweede in het teamklassement.
1

Désirée Heemskerk

7

Janco Onnink

10

Marianne Croeze

12

Gerda van Oorschot

17

Jaap Croeze

19

Anton Kösters

20

Dimphy van Grinsven

21

Ma Prem Sohana

26

Leni Janssen

30

Ingrid Broeder

32

Chris Scheffler

34

Gerard Strik

38

Chris Janssen

42

Robert Rijnders

47

Marianne Strik

49

Conny Scheffler

Chengdu
1-5 november – Zo mogelijk nog
fraaier was de tiende positie die Désirée behaalde op het WK in China. Zij
was daarmee de beste niet-Aziatische
speler. Zie elders in dit magazine een
verslag van het WK.
Daags erna werd in Nijmegen het al
bijna traditionele vriendschapstoernooi,
met 60 deelnemers, gewonnen door
een ontketende Gerard Strik (sr). Hij
scoorde 100% en liet Chris Redmond
en Janco Onnink achter zich. Janco
was wel de beste over twee dagen en
ontving daarvoor een prachtig Chinees
kunstwerk.
1. Bo Lang (16-774)
2. Silke Bansemer (16-697)
3. Peter van Damme (14-375)
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Nieuwe telwijze,
nieuwe leider
Martin Rep
Eindelijk! Een nieuwe wijze van berekening van de Europese mahjongranglijst.
Er is door de betrokken landen een hele
discussie over gevoerd. Het voorstel
dat de Denen hadden ingediend, was
zo ingewikkeld dat het uiteindelijk werd
afgewezen.
Heel veel veranderd is er niet. Tot nu
toe werd iedere speler die twee internationale toernooien had gespeeld, in
de lijst opgenomen. Het gaat nu ietsje
anders: je komt er nu pas met 5 in,
maar ook als je er minder dan 5 hebt
gespeeld, verschijnt je naam op de
lijst, alleen krijg je dan voor elk gemist
toernooi 0 punten. Benieuwd of de lijst
als wat ‘eerlijker’ zal worden ervaren.
Toernooien tellen na vier jaar niet langer
voor de lijst.
Emmanuel Tai Leung uit Frankrijk
(Reüinie Eiland) is terug als leider op
de EMA-lijst. Niet veranderd is dat de
Fransen, Denen en Italianen de lijst
domineren, met de eerste Nederlander
(Sjef Strik) pas op nummer 19.
Hieronder de top-10, met daarna een
overzichtje van de beste Nederlanders
op de lijst. Het systeem is in ieder geval
eerlijker voor onze ‘multi-player’ Anton
Kösters. Hij steeg van plaats 43 naar
plaats 28.
1

EmmanuelTai Leung (FRA)

852

5

2

Luca Gavelli (ITA)

820

4

3

Sune Korreman (DEN)

816

9

4

Martin Wedel Jacobsen (DEN)

816

6

5

AngelaPlebani (ITA)

814

5

10

Desiree Heemskerk

6

Olivier Boivin (FRA)

782

8

62

Adrie van Geffen

7

Norbert Tschinkel (AUT)

778

11

73

Jaap Croeze

88

Anton Kosters

8

Anders Labich (DEN)

776

4

100

Frans Roquas

9

Laurent Mahé (FRA)

770

17

101

Martin Rep

10

Pál Halász (HUN)

767

5

103

Marianne Croeze

19

Sjef Strik (NDL)

735

5

104

Dicky Rep

21

Ton Rijnders (NDL)

727

7

113

Harry Kal

22

Gertjan Davies (NDL)

721

10

116

Wil Meijer-Kal

27

Eveline Broers (NDL)

694

9

118

Yvonne van der Heide

28

Anton Kösters (NDL)

691

24

125

Jeroen Meijer

30

Marianne Croeze (NDL)

686

17

126

Rudi Wong Chung

34

Gerda van Oorschot (NDL)

673

11

37

Jan Thomassetti (BEL)

666

6

14
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EUROPESE EN NATIONALE RANGLIJST
Eenden in bijten
Adrie van Geffen
De ranglijst vertoont een vreemde een
in de bijt aan de top en wel op nummer drie: Mikki Bes. Alleen te vinden bij
toernooien met de Nederlandse regels.
Komend jaar wordt in het toernooi van
de Kongrovers in Amsterdam gespeeld
met de Chinese regels. Mikki zal dan uit
de ranglijst verdwijnen, tenzij….
Ton Rijnders heeft inmiddels de koppositie weer overgenomen. Een vertrouwd
beeld en dat zal wel weer even aanhouden. Yvonne en Paula zijn in opkomst.
Gerda heeft het lelijk laten afweten en
ook Robert Rijnders zal met zijn laatste plaats in Leusden niet erg gelukkig
zijn. Ook Jan Thomassetti heeft wat
terrein verloren. Relatieve nieuwkomer
Diana Westdijk zit eraan te komen. De
verwachtingen in Rotterdam zijn hooggespannen.
Zo er bovenin de lijst weinig verandert,
moet gezegd worden dat het onderin
ook het geval is. Dat is spijtig. Hoewel
bijvoorbeeld Rien Viergever en Chris
Janssen hun best doen, lijken zij de
Chinese regels toch voornamelijk te
spelen in de stijl van NTS en dat werkt
niet. Misschien is een extra cursus in
te volgen tactiek, of het lezen van de
uitleg van Mai Hatsune een aanrader.
Het klinkt misschien wat onaardig, maar
alleen stilstaan bij de bovenkant van de
ranglijst en het verwaarlozen van de onderkant zou hypocriet zijn. Het aardige
van het spelen van een spel is immers
voor een deel afhankelijk van hoe succesvol je bent in het behalen van een
overwinning.
Om discussie voor te zijn, een kleine
toelichting. Robert en ikzelf hebben
evenveel punten. Op het oog. In werkelijkheid is het aantal punten van Robert
iets meer dan van mij. Er is echter
bepaald dat cijfers achter de komma niet
tellen. Door de afronding staan we gelijk.
Dan geldt als volgend criterium het gemiddelde. Dat van mij is wat hoger. En
daardoor sta ik boven Robert op de lijst,
hoewel wij beiden weten dat het eigenlijk
andersom moet zijn.
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Spelersnaam
1 Ton Rijnders

A G T
21 69 863

Spelersnaam
50 Eugenie Teunissen

2 Eveline Broers

19 69 843

51 Marjan Demmer

3 Mikki Bes

5

4 Désirée Heemskerk

84 840

17 69 809

A G T
14 45 541
9

50 540

52 Ria Rep

10 48 530

53 Yvonne Heemskerk

17 41 528

5 Dirk Borst

6

78 793

54 Maurice Demmer

6 Rudy Wong Chung

9

74 783

55 Berrie Heijn

15 41 511
11 44 499

9

48 524

7 Yvonne van der Heide

18 63 772

56 Ida van der Bij

8 Paula Pareira Gomes

21 59 768

57 Diana van de Wetering 9

9 Adrie van Geffen

11 70 763

58 José Kniest

15 40 498

10 Robert Rijnders

21 58 763

59 Margarete Rooimans

11 43 494

11 Anton Kösters

16 64 759

60 Margriet Groen

12 Chris Scheffler

19 59 755

61 Teus Kamper

15 38 491

13 Jan Thomassetti

8

72 746

5

46 498

49 492

62 Petra Elferink

12 42 490

14 Hans Rijnders

16 63 746

63 Marianne Strik

11 43 487

15 Ingrid Broeder

20 58 744

64 Jack’lien Pilgram

6

47 482

16 Hans van der Poel

19 58 744

65 Frans Roquas

7

45 474

17 Gerda van Oorschot

19 57 728

66 Martin Rep

9

43 474

18 Diana Westdijk

11 66 723

67 Franz Korntner

5

47 468

19 Wim Rijnders

14 63 721

68 Gerrit Kragt

7

45 466

69 Frederike Ouderkerk

7

44 461

20 Sjef Strik

5

71 714

21 Marianne Croeze

18 56 714

70 Ans Hoogland

8

43 460

22 Leni Janssen

13 62 695

71 Joos Bijl

5

46 458

23 Jaap Croeze

18 55 695

72 Ada Ketzer

6

45 458

24 Anita Neve

11 63 687

73 Ida Osinga

5

46 456

25 Dicky Rep

11 63 686

74 Marja van Diggele

6

44 453

26 Gert Jan Davies

12 61 682

75 Jan Ketzer

11 39 453

27 Gerard Strik sr

12 61 678

76 Riek Strik

15 33 444

28 Ma Prem Sohana

19 54 677

77 Sandra van de Berkt

18 31 442
14 34 440

29 Arthur Schouten

6

66 668

78 Wil Meijer-Kal

30 Betsie Daanen

8

63 656

79 Dimphy van Grinsven

6

43 437

31 Janco Onnink

17 52 652

80 Janine Scholtemeijer

5

41 414

32 Greet Kamper

13 54 634

81 Linda Thomassetti

8

38 411

33 Albert de Bakker

15 53 631

82 Jacobine van der Horn

9

37 409

34 Harald Borst

6

62 627

83 Lenie van Doorn

35 Harry Kal

19 46 619

84 Christien Kruysse-Kal

36 Piet Scholte

11 56 617

85 Jeroen Meijer

10 36 408
7

38 403

11 34 398

37 Joke Driehuis

7

59 614

86 Joost van Doorne

5

40 396

37 Yvonne Nijs

7

59 614

87 Wil Foekema

7

38 396

39 Zeger de Jong

15 50 602

88 Chris Janssen

11 33 394

40 Gert van der Vegt

11 52 578

89 Dewi Sastriasaputra

12 32 389

41 André Rijnders

19 42 571

90 Annemiek Mallee

10 34 388

42 Conny Scheffler

16 46 570

91 Wilmar Kränzlein

12 30 365

43 Paul Deege

6

56 567

92 Eric van Balkum

44 Jenneke Kragt

8

53 560

93 Rien Viergever

45 Tanny Hiemstra

6

55 558

94 Onno Kiviet

5

34 344

46 Judith Baruch

8

52 554

95 Gerard van der Bie

5

31 312

47 Jelte Rep

8

52 553

96 Cor Hoogland

6

19 203

97 Tonia Strik

9

15 187

48 Ria Vlaar

18 41 548

49 Riet Wedda

13 47 545

15

5

36 364

14 26 353
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Indien onbestelbaar svp retour aan:
Marjan Demmer
Prinsestraat 10 B
2513 CD Den Haag

Zondag 20 april 2008, Fu-Hing Toernooi, Restaurant Fu-Hing,
Hongkongmahjong, Kerkplein 11, Varsseveld. Info: Richard van
Gessel, r.vangessel@zonnet.nl , Cor Hoogland, c.hoogland6@
chello.nl. Inschrijfgeld €12.50; voor een Chinees buffet €10.00
extra. Betalen op rekeningnummer 501381260 t.n.v Mahjongclub Fu Hing, Dinxperlo. Internet: www.mahjongclubfuhing.nl
Zaterdag 26-zondag 27 april 2008, Vierde Open Frans Kampioenschap, Mahjong Competitie Regels. MERS: 2. Info: Stéphane Parcollet, frmj@wanadoo.fr. Internet: www.ffmahjong.com
Zaterdag 10 mei 2008, Groene Draak van Mechelen / Open
Belgisch Kampioenschap MCR, Mahjong Competitie Regels.
MERS: 2. Brouwerij ‘t Anker, Mechelen, België. Info: Jan Thomassetti, jt52@telenet.be

Mahjongkalender
Zondag 13 januari 2008, Kongrovers Toernooi, Mahjong
Competitie Regels. Flevohuis Kramatplantsoen, 101, Amsterdam. Info: Gert van de Vegt, gert@kongrovers.nl, tel.
075-6161734. Aanmelding: maak €12,50 (niet-leden van
de mahjongbond €15) over op gironr. 1386298 t.n.v. G.R.
van der Vegt, Zaandam. Internet: www.kongrovers.nl
Zaterdag 9 februari 2008, Aarhus Open, Mahjong Competitie Regels. MERS: 1. Universitetsbaren, Ndr. Ringgade
3, Studenternes Hus, Bygn. 422, 8000 Århus C., 11-22
uur. Info: Anders Labich, labich@mahjong.dk. Inschrijving
sluit 26.1.2008. Internet: www.mahjong.dk
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, tel. 033-4726073. Aanmelding (alleen voor leden mahjongbond): maak €10 over op postgiro
9655009 t.n.v. J.J.L.A. Strik te Wijchen, o.v.v. Kersenbloesem. Inschrijving sluit 2-2-2008. Tijdens dit toernooi wordt
met Rode Vijven gespeeld. Internet: www.riichi.nl
Zaterdag 15 maart 2008, Witte Draak Toernooi, Nederlandse Toernooi Spelregels. Zalencentrum De Akker, Melkpad 14a, Hilversum. Info: Jelte Rep, jelterep@wanadoo.
nl, tel. 035-6853109. NB: toernooi telt niet mee voor de
officiële mahjongranglijst. Internet: www.mahjong-gooi.nl
Zaterdag 12 april 2008, Open Deens Kampioenschap
2008, Mahjong Competitie Regels. MERS: 2. Kopenhagen, Denemarken. Info: Tina Christensen, tina@mahjong.
dk. Internet: www.mahjong.dk

Zaterdag 31 mei-zondag 1 juni 2008, Tilehog Toernooi / Vierde
Open Nederlands Kampioenschap, Mahjong Competitie Regels.
MERS: 2. Buurtcentrum de Draaikolk, Lekstraat 2, Almere. Info:
Robert Rijnders, info@dedriewijzen.com, tel. 06-38507485.
Internet: http://toernooi.dedriewijzen.com/mcr
Zaterdag 21-zondag 22 juni 2008, Eerste Europese Riichi
Kampioenschap, riichimahjong. Freizeitzentrum Linden, Windheimstraße 4, Hannover, Duitsland. Inschrijving kost €30. Aanmelding via http://eng.riichi.nl. Zie artikel elders in dit nummer.
Zaterdag 28-zondag 29 juni 2008. Green Dragon Tournament,
Mahjong Competitie Regels. MERS: 1. Ricsovary Major, Árpád
Fejedelern útja 26-28, Boedapest, Hongarije. Info: Zsanet Lakos, lakos.zsanett@gmail.com, Andrås Boda, bodacap@gmail.
com. Internet: www.mahjong.hu
Zaterdag 9 - zondag 10 augustus 2008, Third Hungarian
Open, Dunaújvàros, Hongarije. Deel 1 van het Sisi Kampioenschap. MERS: 2. Internet: www.mahjong.hu
Zaterdag 16- zondag 17 augustus 2008, Third Austrian Open
Mahjong Competitie Regels. MERS: 2. Kärnten, Feldkirchen,
Oostenrijk. Deel 2 van het Sisi Kampioenschap. Info: Martin
Scheichenbauer, mahjong@gmx.at. Internet: www.mahjong.
at.gg
Zaterdag 13 september 2008, Negen Poorten Toernooi,
Mahjong Competitie Regels. IJsselstein. Info: Chris Janssen,
Chr.Janssenyss@kabelfoon.nl. Internet: http://home.hetnet.
nl/~denegenpoorten
Zaterdag 13-zondag 14 september 2008, Derde Open Duits
Kampioenschap. Mahjong Competitie Regels. MERS: 2. Hamburg, Duitsland.
Zaterdag 20-zondag 21 september 2008, Third International
Tournament of Reunion, Reunion, Frankrijk. MERS: 1. Info:
Stéphane Parcollet, frmj@wanadoo.fr. Internet: www.ffmahjong.
com

