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Beste Mahjongvrienden, 
 
In deze nieuwe nieuwsbrief van de Nederlandse 
Mahjongbond kan je lezen: 
  

 Aankondiging van het Bondstoernooi en Open 
Nederlands Riichitoernooi;  

 nieuws van de werkgroepen Wedstrijdwezen 
en Promotie en Communicatie 

 wie zijn de Vrienden van Mahjong en wat doet 
de Vriendenloterij voor Mahjong ? 

 de toernooikalender  

 en een nieuwe column van Lucky Wong;  
 
Het bestuur van de Nederlandse Mahjongbond, 
Foppe Bakker, Jan Warbout, Anton Kösters 
 
 

Bondstoernooi 2015 

Ook dit jaar gaan we het  
traditionele bondstoernooi 
organiseren. We hebben 
een nieuwe locatie 
gevonden, dit is het 
Japanse GO-centrum te 
Amstelveen. De speeldatum is zaterdag 19 
december 2015. Alle NMB leden worden van 
harte uitgenodigd om op deze dag hun of haar 
mahjongkunsten te vertonen. We spelen Riichi, 
NTS en MCR (voor recreanten en competitie-
spelers). Het inschrijfgeld is beperkt tot € 5,- per 
deelnemer. Gezien het grote succes van vorig jaar, 
verwachten ook nu weer een hoge opkomst.  
De locatie is per auto goed bereikbaar en het 
parkeren is gratis. Ook per tram is het goed 
bereikbaar vanaf Amsterdam CS of station Zuid. 
Noteer deze datum alvast in je agenda. De 
inschrijving start in september.  
 

Open Nederlands Riichi toernooi 2015 

 
Mahjongclub “de Roode Vijven” organiseert op 7 
en 8 november 2015 het Open Nederlands Riichi 
toernooi 2015. Dit is een MERS-2 toernooi.  
Er wordt gespeeld in 8 rondes van 90 minuten. 
Wil je ook eens een internationaal Riichi spelen 
dan is dit je kans. Het toernooi is van Toldijk naar 
Amstelveen verplaatst, dichtbij Amsterdam, om 
de internationale deelnemers naast het Riichi 
spelen ook kennis te maken met Amsterdam en 
zijn geneugten.  
De speellocatie is het Japanse Go-centrum 
Schokland 14 te Amstelveen. Met de auto goed 
bereikbaar en gratis parkeren. Met de tram van 
Amsterdam CS of Zuid is het goed bereikbaar. 
De inschrijving is geopend. Meer info vind je op 
http://roodevijven.nl/ 
  

Mahjongtoernooien in 2016. 

Ook in 2016 zoeken we weer clubtoernooien die 
in aanmerking willen komen voor een MERS 1 of 2 
– status van de EMA. Verder willen we weer een 
Nederlands Kampioenschap MCR recreanten 
houden. Eind augustus zal een mail hierover aan 
de clubbestuurders sturen, zodat we voor 1 
oktober de toewijzing kunnen bekendmaken. 
Voor vragen hierover kan je contact opnemen met 
Jan Warbout 
(wedstrijdwezen@mahjongbond.org). Ook voor 
andere vragen betreffende de toernooikalender 
kan je dit mailadres gebruiken.  
Ik wens je een hele fijn zomervakantie en speel 
mahjong in zomerse omstandigheden. 

http://roodevijven.nl/
mailto:wedstrijdwezen@mahjongbond.org


Werkgroep Promotie en Communicatie: 

Enkele weken geleden is een slagzin/slogan 
wedstrijd uitgeschreven. In totaal zijn 21 
inzendingen binnen gekomen; enkele mensen 
hadden meerdere slogans/slagzinnen ingestuurd. 
Het bestuur jury heeft de winnende slagzin 
gekozen en op het MCR Dutch Open op 4 en 5 juli 
in Berghem zal de uitslag bekend worden 
gemaakt. De slogan zal uiteindelijk gebruikt 
worden voor promotie doeleinden. 
De werkgroep voor de nieuwe website (Eric, Jan, 
Mirjam en Foppe) heeft het eerste overleg gehad 
met de bouwer van de website (John Kuipers). De 
structuur van de website is tijdens deze 
vergadering bepaald en goedgekeurd. De website 
zal begin augustus live gaan. 
Het promotieplan NMB is met de werkgroep 
promotie (Cor, Mirjam en Foppe) verder 
uitgewerkt. De eerste grote activiteit die plaats 
gaat vinden van 28 augustus tot en met 30 
augustus is de Anime conventie in Veldhoven. Wij 
als promotiegroep zullen daar op zaterdag en 
zondag  aanwezig zijn om Riichi Mahjong te 
promoten. Wij kunnen daar nog hulp bij 
gebruiken; opgeven kan via Cor Hoogland 
(cor@roodevijven.nl  of c.hoogland@chello.nl) 
 
Oproep: De bezetting van de groep is te klein voor 
de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. 
Als je zin hebt om ons te helpen, zelfs al is het 
maar op oproepbasis, meld je dan aan bij Foppe 
Bakker via secretaris@mahjongbond.org.  
 

 

Vrienden van Mahjong 

De Vrienden van Mahjong zijn bedrijven, die met 
een bedrag van €50 per jaar financieel 
bijgedragen aan de activiteiten van de 
Nederlandse Mahjongbond. In ruil hiervoor 
worden zij vermeld op onze website en in ons 
jaarverslag, en hebben bij andere evenementen 
van de bond, zoals het bondstoernooi, 
gelegenheid hun producten en diensten te 
etaleren.  
Wil je Vriend van Mahjong worden, of ken je 
iemand die dit wel wil, stuur dan een berichtje 
aan Anton Kösters info@mahjongbond.org.  
De huidige Vrienden van Mahjong vind je 
hiernaast.  

 
goudsmitsatelier Christien Kal 
(http://www.christienkal.nl/) 

 

 
bureau Flohr en Verheijen vof 
(http://www.flover.nl/) 
 

 
cadeauwinkel Joy Gift Shop 
(http://www.joygiftshop.nl) 

 

 

webwinkel Mahjongshop Dot1 
(http://www.mahjongshopdot1.nl/) 

 

 

Vriendenloterij 

Wist je dat door deel te nemen aan de 
Vriendenloterij je de Nederlandse Mahjongbond 
financieel kan steunen?  
Koop een lot op www.vriendenloterij.nl en geef 
de Nederlandse Mahjongbond op als het goede 
doel dat je wilt steunen (trefwoord: mahjong). 

mailto:cor@roodevijven.nl
mailto:c.hoogland@chello.nl
mailto:secretaris@mahjongbond.org
mailto:info@mahjongbond.org
http://www.christienkal.nl/
http://www.flover.nl/
http://www.joygiftshop.nl/
http://www.mahjongshopdot1.nl/
http://www.vriendenloterij.nl/


Speel je al mee? Je kan altijd de bestemming van 
het door jouw gekozen goede doel veranderen. 
De helft van de inleg (€6,50 per lot) gaat direct 
naar de Nederlandse Mahjongbond. Een mooie 
manier om het mahjongspel in Nederland 
financieel te steunen.  
 

 

 

Virus 

Tegenwoordig is het niet meer zo duidelijk waar 
het over gaat wanneer je een “VIRUS” hebt. 
Virussen komen namelijk in vele gedaanten. Ben 

je ziek? Een flinke 
virusinfectie kan je namelijk 
een behoorlijke tijd uit de 
running halen. En de 
behandeling kan soms ook 
erg lastig worden. Want 
neem nou een griepvirus, 
dat door zijn 

aanpassingsvermogen keer op keer resistent 
wordt tegen de nieuw ontwikkelde medicijnen. Ja, 
zo’n virusje houdt je wel even bezig. En je hebt 
het al opgelopen voordat je het zelf goed en wel 
in de gaten hebt. Zodoende heb je waarschijnlijk 
al je hele familie er mee opgezadeld voordat je er 
zelf ziek van wordt.  
 
Ook op je PC kun je een virus krijgen en ook dat 
heb je zo opgelopen! Je hoeft maar een mailtje te 
openen, dat gewoon met jouw voornaam in de 
eerste zin binnenkomt, en je hebt de poppen aan 
het dansen. Zodra het op deze manier binnen is 
heb je pech want dan stuurt het gelijk mailtjes uit 
jouw naam naar al de personen in je adresboek. 
Hoppa!! ...weer zovelen besmet! Of je klikt op die 
advertentie op internet en op dat moment begint 
het virus gelijk met al je bestanden te versleutelen 
waardoor je er niets meer mee kunt. Nee, zo’n 
virus wil je ook zeker niet! 
Maar er is nóg een soort virus…het mahjong virus! 
Je krijgt het een keer op een dag en vanaf dat 
moment ben je ook geïnfecteerd. Het houdt je 
behoorlijk bezig. Het enige verschil met de andere 
virussen is dat je dit met alle liefde omarmt en 

doorgeeft. Dat je je heel bewust bent van dit virus 
waarmee je besmet bent en dat je maar al te 
graag de hele meute in je omgeving, waar dan 
ook, besmet. Of het nu je familie is, je 
kennissenkring of je collega’s, het maakt niet uit. 
Hoe meer je besmet hoe leuker het wordt! Ja, er 
zijn er niet veel, maar er zijn dus virussen die je 
graag krijgt, geen medicijnen voor wilt innemen 
en met een berg enthousiasme wilt doorgeven. 
Heerlijk hè, het mahjong virus! I love it! Geef het 
door, geef het door…Besmet ze!!! Zoveel 
mogelijk! Veel Wong! 
 
Lucky Wong 
 

Toernooikalender 

Hieronder een overzicht van de toernooien in het 
komend half jaar. De volledige kalender vindt je  
op www.mahjongbond.org 
 

2015  

4-5 juli Dutch MCR Open – MERS-2 
 

12 september 10e Negen Poortentoernooi - 
IJsselstein 

26 september Riichi toernooi - Oranda Sai-Kou, 
IJsselstein  

3 oktober NTS-toernooi De Oostpoort –  
Delft 

11 oktober Skôn Spel Recreantentoernooi – 
Oss 

17 oktober Nederlands Kampioenschap 
recreanten MCR en MCR toernooi 
competitiespelers - Hengelo 

7-8 november Dutch Open Riichi – Amstelveen 
 

22 november Daja & 13 Wezentoernooi - 
Berlicum 

19 december Bondstoernooi 

 

 
Rectificatie  
In de vorige nieuwsbrief heeft een aankondiging 
gestaan voor het Open Nederlands Kampioen-
schap Hong Kong Mahjong in Varsseveld.  
De datum voor dit toernooi is gewijzigd naar 14 
november 2015. Voor meer info 
mahjongclubfuhing@kpnmail.nl.  

www.mahjongbond.org
http://www.schoonspel.nl/mdo/index.html
http://www.denegenpoorten.nl/toernooi/negenpoorten2015.php
http://mahjongshopdot1.nl/oranda/
http://www.oostpoortmahjong.nl/index.html
http://www.schoonspel.nl/documents/schoon-spel.html
http://www.rodedraaktwente.nl/
http://www.rodedraaktwente.nl/
http://www.rodedraaktwente.nl/
http://roodevijven.nl/mers-ii-toernooi-2015
http://www.daja13wezentoernooi.nl/
mailto:mahjongclubfuhing@kpnmail.nl

