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Beste Mahjongvrienden, 
 
Hier weer een nieuwe nieuwsbrief van de 

Nederlandse Mahjongbond. In deze editie:  

 wat gebeurt er op de komende Algemene 

Ledenvergadering op 7 maart a.s.? 

 oproep voor bestuursleden voor de 

Nederlandse Mahjongbond;  

 aankondiging scheidsrechterscursus;  

 wie zijn de kampioenen van Oss?  

 de toernooikalender; 

 en natuurlijk de column van Lucky Wong;  

Het interim-bestuur van de Nederlandse 

Mahjongbond, 

Jeroen Meijer, Foppe Bakker, Marianne Croeze, 

Jan Warbout, Anton Kösters 

 
 

Vooruitblik ALV 

 
Op 7 maart a.s. wordt in IJsselstein de Algemene 

Ledenvergadering van de NMB gehouden. Voor 

deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van 

alle bij de NMB aangesloten verenigingen 

uitgenodigd. Naast de gebruikelijke 

agendapunten, zoals goedkeuring van het 

Jaarverslag en het Financieel Verslag, staan de 

volgende voorstellen op de agenda:  

 Begroting voor 2015: doordat het Mahjong 

Magazine is vervangen door deze Nieuwsbrief 

heeft de NMB minder kosten en kan de 

contributie worden verminderd. Voorgesteld 

wordt de contributie te verlagen naar €24 

voor competitiespelers en €12 voor 

recreanten. Verder wil de NMB een deel van 

de huidige financiële reserves gebruiken voor 

bondsactiviteiten en ledengroei.  

 Scheidsrechters: voorgesteld wordt om 

structureel gecertificeerde scheidsrechters op 

te leiden én in te zetten bij toernooien.  

 Nederlands Kampioenschap: voorgesteld 

wordt de titel Nederlands Kampioen MCR en 

Riichi jaarlijks toe te kennen op basis van de 

toernooi-uitslagen in dat jaar. Voor 

recreanten blijft het ééndaags  Nederlands 

Kampioenschap bestaan.   

 

Je vindt de volledige vergaderstukken voor de ALV 

op de website van de NMB onder De Bond – 

Downloads.  

Heb je vragen of opmerkingen: geef deze dan mee 

aan je clubvertegenwoordigers op de ALV. 

 



Bestuursleden gezocht 

Ondanks het voornemen om zo spoedig als 

mogelijk plaats te maken voor een regulier 

bestuur is het interim-bestuur er nog niet in 

geslaagd om in de komende ALV een volwaardig 

nieuw bestuur te kunnen voordragen.  

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil jij 

een zinvolle tijdsbesteding in een vrijwilligers 

organisatie? Ben jij innovatief en creatief? Wil jij 

in een dynamisch team een aantal uren per 

maand besteden? Ben jij een keer per maand een 

avond beschikbaar? Wil jij beleidsmatig 

meedenken? Ben jij een gedreven Mahjong 

speler?  

 

 

 

Dan ben jij de aangewezen persoon om het 

bestuur van de Nederlandse Mahjong Bond te 

versterken. 

 

Verwachtingen van een bestuurslid 

 Affiniteit met de doelstelling van het bestuur; 

 In teamverband kunnen en willen werken; 

 Bijdrage leveren aan groei van de bond; 

 Deelname aan bestuursvergaderingen; 

 Ervaring met een van de varianten van het 

Mahjongspel 

Het team bestaat op dit moment uit drie 

personen en heeft dringend versterking van 

minstens twee personen nodig. De functies 

binnen het bestuur zijn nog niet bepaald, dit zal  

in nader overleg plaatsvinden. 

Heb je interesse? Bel dan met Jan Warbout (06-

51119214) of mail met 

wedstrijdwezen@mahjongbond.org.  

 

 

Scheidsrechtersopleiding  

Voor zowel de mahjongvarianten Riichi als MCR 

willen we mensen opleiden om als scheidsrechter 

te functioneren op de NMB Clubtoernooien. Op 

zaterdag 2 mei is er een MCR-cursus en op 

zaterdag 9 mei een Riichi-cursus. De cursus duurt  

de hele dag en wordt gehouden in de Oase te 

IJsselstein. Het cursusmateriaal is in het Engels. 

Bij beide MCR-cursus wordt aan het eind van de 

dag  een examen afgenomen. Bij voldoende 

resultaat ben je dan een EMA-gecertificeerd 

scheidsrechter.  

Ook bij de Riichi-cursus wordt na afloop een test 

afgenomen. Bij voldoende resultaat ben je daarna 

wel toegelaten om als scheidsrechter op te treden 

in Nederland. Certificering door de EMA is echter 

op dit moment niet mogelijk, vanwege de 

aanstaande spelregelveranderingen.  

 

Per cursus kunnen er 10 deelnemers mee doen. 

De kosten van docent, lesstof, examens en locatie 

zijn voor rekening van de NMB. De kosten van een 

lunch, koffie, thee e.d., zijn voor rekening van de 

deelnemer. 

Als voorwaarde voor het volgen van deze cursus 

geldt, dat je minimaal 1x per jaar optreedt als 

scheidsrechter op een NMB clubtoernooi, waarbij 

meerdere mahjongclubs meespelen. Deze 

scheidsrechtercursussen kunnen worden 

gehouden indien de mahjongclubs akkoord gaan 

met de NMB begroting 2015 en met het 

scheidsrechtervoorstel op de ALV van zaterdag 7 

maart 2015. Aanmelden kan je door een e-mail te 

sturen naar wedstrijdwezen@mahjong.org.  

 
 
 

mailto:wedstrijdwezen@mahjongbond.org
mailto:wedstrijdwezen@mahjong.org


Kampioenenhuldiging voor Cisca Bazuin! 

Op donderdagavond 12 februari 2015 werd Cisca 

Bazuin gehuldigd als Nederlands Kampioen MCR 

Recreanten 2014 tijdens de Kampioenenhuldiging 

in Oss. Deze titel behaalde zij afgelopen oktober 

tijdens het Skôn Spel toernooi, waar tevens 

gestreden werd om het Nederlands 

Kampioenschap voor recreanten. Deze huldiging 

was een grote eer voor Cisca en zij maakte 

hiermee een groot compliment voor de 

Mahjongsport in Nederland. 

De Kampioenenhuldiging werd georganiseerd 

door het Sport Expertise Centrum. Hierbij werden 

alle sportkampioenen uit de gemeente Oss in het 

zonnetje gezet. Het ging om meer dan 100 

sporters die een Nederlands Kampioenschap 

hadden gewonnen of een podiumplaats hadden 

behaald. Op de avond werden ook de sportman, 

sportvrouw, het sporttalent en sportteam van het 

jaar bekendgemaakt. Ruim 500 mensen waren 

aanwezig bij de uitreiking in een uitverkocht 

Cultuurpodium Groene Engel te Oss. Het was een 

avond omlijst met muzikale optredens en 

spectaculaire sportdemonstraties. 

 

Uit handen van Marc van Hintum, voormalig 

profvoetballer en huidig hoofd scouting van 

Vitesse, kreeg Cisca haar welverdiende medaille 

uitgerekt. Hij fluisterde haar tijdens de uitreiking 

nog stiekem toe dat hij zich nog even snel had 

ingelezen wat Mahjong was, want hij kende het 

niet. Ze kreeg ook nog een mooie roos en mocht 

naast het podium tekenen in het 

Kampioenenboek. Daarna mocht zij weer terug 

naar haar plek, waar zij naast de Europees 

kampioen 65+ schaken zat. Die vertelde haar, dat 

hij vorig jaar ook al naast een Nederlands 

kampioen mahjong had gezeten. En dat klopt, dat 

was namelijk Mattheu van Oorsouw, Nederlands 

Kampioen recreanten 2013. Mattheu en zijn 

vrouw Anja waren vanavond aanwezig om foto’s 

te maken, want vorig jaar had niemand foto’s van 

Mattheu gemaakt, erg zonde natuurlijk. 

Cisca zelf: “Ik vond het sowieso leuk dat de 

gemeente Oss zo iets organiseert. En dan waren 

er ook nog zoveel kampioenen! Ik vond het leuk 

om zo toch even weer bekendheid aan het 

Mahjongspel te geven. Ik zag het dan ook als een 

stukje promotie. Er zijn nu wellicht mensen in de 

zaal geweest die gedacht hebben... Huh mahjong? 

En wie weet zoeken ze het op.” 

De prijzen voor topsporters van het jaar zijn 

gegaan naar voetballers, een paardrijdster en een 

handboogschutter. Deze avond stelde daarmee de 

Nederlandse Mahjongbond een mooi 

promotiedoel: van Mahjong een (nog grotere) 

topsport maken! 

 

 

Toernooikalender 

Hieronder een overzicht van de toernooien in het 

komend half jaar. De volledige kalender vindt je  

op www.mahjongbond.org 

2015 
 

 

28 maart Reus van Rotterdam 
  

11 april Riichi toernooi – Sakura Taikai, 
Oss 

16 mei Riichi – Mahjongacademie 
Hendrik-Ido-Ambacht 

30 mei NTS-toernooi Het Groene Hart – 
Alphen aan de Rijn 

20 juni Riichi toernooi – Natsu no Taikai 
Oss 

4-5 juli Dutch MCR Open – MERS-2 
 

 

http://www.dtvoss.nl/index.php/sport/sportnieuws/16387-genomineerden-sporttitels-bekend-video.html
http://www.dtvoss.nl/index.php/sport/sportnieuws/16387-genomineerden-sporttitels-bekend-video.html
www.mahjongbond.org
http://www.enmv.nl/
http://schoonspel.nl/sakura/
http://www.mahjongacademie.nl/toernooien/toernooien-2015/16-mei/
http://www.groenehartmahjong.com/
http://schoonspel.nl/natsu/
http://www.schoonspel.nl/mdo/index.html


Witte draken 

 

Enige tijd geleden kwam ik iemand tegen die mij 

vertelde dat ze thuis ook mahjong speelden. Niet 

conform “de regels”, maar 

volgens hun eigen 

familieregels. Ik was heel 

nieuwsgierig wat er dan 

allemaal anders zou zijn, 

maar helaas kwamen we 

niet zo ver. Hij moest weg 

en ik eigenlijk ook. Dus het was een vluchtig 

gesprekje waarin hij in enkele luttele minuten 

vertelde dat ze de witte draken niet gebruikten. 

Huh? Hoe kun je nu zonder witte draken spelen? 

Heel even vloog het Riichi spel door mijn hoofd, 

waarbij je zonder bloemen speelt en daardoor een 

muur van 4x17 bouwt i.p.v. 4x18 stenen. Maar 

van witte draken zijn er maar 4 dus dat zouden 

dan muurtjes van 17,5 zijn? Nee, het zat toch 

anders in elkaar. Ze gebruikten wel witte draken, 

maar niet de “echte” witte draken uit het spel. Die 

vonden ze maar verwarrend. Want die hadden 

een kader en een lettertje. En dat paste in hun 

ogen niet bij witte draken. Ze gebruikten daarom 

de reservestenen, want die waren witter… 

We namen afscheid, maar vanaf dat moment 

bleef het mij bezighouden. Ik vond het eigenlijk 

wel grappig. De reservestenen. Ik heb thuis eens 

gekeken, maar mijn spel heeft maar twee 

reservestenen. Maar er zijn er schijnbaar ook met 

vier. 

Rode, groene, witte draken. Op zich zijn witte 

draken best gek. Kijk maar naar Harry Potter of 

naar welk sprookje dan ook. Ooit een witte draak 

voorbij zien komen? Groene…ja…Rode...ook nog 

wel… Maar een witte? Ik ken eigenlijk geen enkel 

sprookje met een witte draak. Bestaan er 

überhaupt wel sprookjes met witte draken? 

Misschien in China? En wat is dat dan voor een 

draak? Misschien een albino draak? Wellicht heeft 

hij dan ook rode ogen. Als dat zo is, dan zou ik nog 

twee rode puntjes op die witte tegeltjes zetten. 

Dan heb je pas echt “Home made” witte draken! 

Maar best wel apart als je er eens over nadenkt. 

Maar welke “witte” draken je ook gebruikt, het is 

toch heerlijk om te horen dat mensen lekker thuis 

zitten te mahjongen. Met hun familie. Met hun 

eigen familieregeltjes en met hun eigen gladde 

stenen zonder randje of lettertje erin. Gewoon 

reservestenen. Hun eigen witte draken… En witter 

dat dat kunnen die draken gewoon niet worden… 

Groetjes, 

Lucky Wong 

 

 
 
 
 
 

 


