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Beste Mahjongvrienden, 
 
Hier weer een nieuwe nieuwsbrief van de 

Nederlandse Mahjongbond. In deze editie:  

 een terugblik op het bondstoernooi; 

 een verslag van het on-line jubileum mahjong 

tournament; 

 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 

 

Gezellig jubileum Bondstoernooi 

 

 

Op zaterdag 13 december vierden we ons 10-jarig 

bestaan met een jubileumfeest voor heel 

mahjongend Nederland. Velen gaven acte-de-

présence in Hooglanderveen, tot aan de lokale 

televisie toe. 

In een sfeer van verbroedering en sportiviteit 

kwamen 168 spelers bijeen voor het grootste 

nationale toernooi ooit, om de drie belangrijkste 

mahjongvarianten - Mahjong Competition Rules, 

Riichi Competition Rules en Nederlandse Toernooi 

Spelregels - te spelen.  

Verder kon men een kijkje nemen bij de stands 

van Christien Kal (mahjongsieraden), Adrie van 

Geffen (antieke en bijzondere mahjongspellen), 

Janco Onnink (mahjongwinkel Dot 1), bij onze 

promotiestand en de Spelregelhelpdesk. 

Daarnaast werd een automatische mahjongtafel 

gedemonstreerd en was er een 'stenenraad-

wedstrijd'. In een glazen vaas zaten stenen van 

verschillend formaat en diverse materialen. Niet-

spelende belangstellenden mochten het aantal 

raden, wat geen sinecure bleek. De schattingen 

liep uiteen van 78 tot 850 stenen, maar 

Amersfoorter Ferry Hermsens gok van 175 kwam 

het dichtst bij de werkelijke 279. Hij won er een 

mahjongspel mee. Natuurlijk was er ook taart, 

zodat men niet met een lege maag aan tafel 

hoefde. 

Na afloop van de vier speelrondes zette interim-

voorzitter Jeroen Meijer bestuursleden van het 

afgelopen decennium in het zonnetje. Ook 

bedankte hij Martin Rep, 's lands enige 

mahjongjournalist, voor zijn verdiensten als 

verspreider van het mahjongevangelie vanuit een 

kritische houding. Daarna zette Jaap Croeze het 

feest luister bij met een presentatie van foto's en 

bewegende beelden uit onze jonge geschiedenis. 

Met een speciale loterij en de prijsuitreiking 

sloten we een gedenkwaardige dag af. Iedereen 

bedankt voor zijn of haar komst! 



 

On-line Jubileum Mahjong Tournament 

Ter gelegenheid van het 

10-jarig bestaan van de 

NMB, vond afgelopen 28 

december ‘s avonds een 

speciaal online jubileum-

toernooi plaats op 

Mahjongtime. De prijzen 

logen er niet om: voor de 

beste Nederlandse speler 

een jaar gratis lidmaatschap van de NMB en een 

jaar gratis Mahjongtime VIP membership. Reden 

genoeg om aan dit toernooi deel te nemen. 

Daarnaast konden er ook nog voor de nummer 1 

een speciale trofee en zogenoemde ‘golden coins’ 

gewonnen worden, om op mahjongtime.com te 

besteden. 

Tussen alle verplichtingen van de feestdagen door 

hebben enkele Nederlanders aan dit toernooi 

deelgenomen. De speeltijd bedroeg 4 rondes van 

50 minuten, met tussenpauzes van 10 minuten. 

De beste Nederlandse speler is geworden de 

schrijfster van dit verslag, namelijk Mirjam van 

Muijen op de zesde plek, en ik speel op 

Mahjongtime onder alias MirNL. Er waren in 

totaal 60 deelnemers van over de hele wereld. 

Alles hing af van de scores in de vierde ronde. 

Toen stond ik nog onder een paar andere 

Nederlandse spelers. De laatste ronde heb ik de 

tafel gewonnen en hadden de anderen wat 

minder gespeeld, en zo toch nog als beste 

Nederlandse speler uit de bus gekomen. 

Mahjongtime heeft direct de dag naderhand 

contact met mij opgenomen voor het regelen van 

het abonnement. En mijn dank aan de NMB voor 

het opzetten van het toernooi, heel origineel om 

een online toernooi op deze manier te 

organiseren. 

Mirjam van Muijen 

 

Bijeenkomst clubvoorzitters 

  
Op zaterdag 24 januari om 14:00 uur zijn de 

clubvoorzitters uitgenodigd in IJsselstein om met 

het bestuur in overleg te gaan. In vervolg op de 

bijeenkomst vorig jaar in Breukelen bespreken we 

de stand van zaken en blikken we vooruit naar 

2015 en de algemene ledenvergadering in maart. 

De datum, tijdstip en agenda van deze ALV volgen.  

 
 

Gefeliciteerd Janine en Eveline 

 

Eveline Broers en Janine Scholtemeijer zijn de 

winnaars geworden van resp. de MCR en Riichi-

competitie van 2014. Deze ranglijst is gebaseerd 

op het totaal van de toernooiresultaten in het 

afgelopen jaar. Beide dames worden van harte 

gefeliciteerd met deze 1e plaats en mogen trots 

zijn op dit behaalde resultaat. De volledige uitslag 

staat op www.mahjongbond.org.  

 

Spelregelhelpdesk 

Natuurlijk heb je wel eens vragen over de 

spelregels bij NTS, bij MCR Competitie of 

Recreant, bij Riichi of bij Hong Kong, en wij 

hebben vaak het antwoord. Stuur een e-mail aan: 

spelregelhelpdesk@mahjongbond.org en je krijgt 

het antwoord. 

 

  

http://www.mahjongtime.com/
http://www.mahjongbond.org/
mailto:spelregelhelpdesk@mahjongbond.org?subject=spelregelvraag


Column Lucky Wong 

 
Op één van de eerste dagen 

van het nieuwe jaar fiets ik 

met frisse tegenwind door 

de polders naar de grote 

stad. Onderweg zie ik in het 

kleine stukje bos dat deze 

route rijk is nog de resten van de sneeuw liggen 

van de afgelopen dagen. Inmiddels zo goed als 

overal verdwenen, maar hier in de beschutting ligt 

toch nog een klein restantje. Het ziet er mooi en 

vredig uit. Naast de sneeuw zie ik ook de 

overblijfselen van de wensballonnen liggen die de 

mensen oudjaarsnacht hebben opgelaten. Voor 

een beetje geluk. Met een wens. Een grote of een 

kleine. Alhoewel het de natuur vervuild, is het 

idee wel heel erg mooi, je wens richting hemel 

sturen. Wensballonnen oplaten is een 

eeuwenoude traditie in Azië. Vroeger liet men ze 

op voor een goede oogst maar tegenwoordig laat 

men ze op voor een beetje geluk of met een 

boodschap aan een dierbare overledene. 

Ondertussen overdenk ik het afgelopen jaar met 

al zijn ups-and-downs. Over de mensen die we zijn 

verloren, maar ook de nieuwe mensen en 

vriendschappen die in ons leven gekomen zijn. 

Over al die leuke ontmoetingen van vorig jaar en 

natuurlijk nog niet zo heel lang geleden het 

gezellige bondstoernooi waar we met z’n allen het 

10-jarig bestaan van onze bond gevierd hebben. 

Wat was het gezellig! De mooie Ambiance, het 

lekkere stukje gebak, de demonstraties, de 

wedstrijden in alle soorten en maten en de loterij. 

En wat waren we met velen! Uiteraard kijk ik ook 

vooruit… wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Ik 

weet het niet, maar ik hoop heel veel geluk, 

wijsheid en vooral ook gezondheid. Want zonder 

kun je niet veel.  

Terwijl ik flink doortrap en door de straffe wind 

van links naar rechts geslingerd word, laat ik in 

gedachten ook een wensballonnetje op… met al 

het goeds voor iedereen die mij lief is en voor 

iedereen die wel een beetje extra geluk kan 

gebruiken dit komende jaar. 

Ik wens jullie al het goeds voor het nieuwe 

jaar…en tot ziens bij één van de vele toernooien 

die de kalender weer rijk is.  

Lucky Wong 

 

 

Toernooikalender 

Ook in 2015 staan er weer veel mahjong-

toernooien op het programma. Dit jaar hebben 

we een uitbreiding van het aantal Riichi-

toernooien en daar zijn we heel blij mee.  

We wensen de organisatoren van al deze 

toernooien veel succes en we hopen op een 

massale deelname.  

Hieronder een overzicht van de toernooien in het 

komend half jaar. De volledige kalender vindt je  

op www.mahjongbond.org 

2015 
 

 

25 januari Riichi Roode Toernooi 
Rode Draak Twente en de Roode 
Vijven 

14 februari Valentijnstoernooi 
Bamboe Acht Heemstede 

28 maart Reus van Rotterdam 
  

11 april Riichi toernooi – Sakura Taikai, 
Oss 

16 mei Riichi – Mahjongacademie 
Hendrik-Ido-Ambacht 

20 juni Riichi toernooi – Natsu no Taikai 
Oss 

4-5 juli Dutch MCR Open – MERS-2 
 

 

www.mahjongbond.org
http://www.roodevijven.nl/
http://www.bamboeacht.nl/TOERNOOIINFO.html
http://www.enmv.nl/
http://schoonspel.nl/sakura/
http://www.mahjongacademie.nl/toernooien/toernooien-2015/16-mei/
http://schoonspel.nl/natsu/
http://www.schoonspel.nl/mdo/index.html

