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Beste Mahjongvrienden,
Hierbij de tweede nieuwsbrief van de nieuwe
redactie.
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Van de voorzitter
2. Terras toernooi Riichi
3. Oproep inschrijving 11 juni
4. In de schijnwerper
5. Europees kampioenschap Riichi Mahjong
6. Column van Lucky Wong
7. Vrijwilligersoproep
8. MCR cursus Eersel
9. Toernooikalender
10. Tot slot nog dit

Met opgestroopte mouwen is het
Mahjongbestuur van start gegaan om veel zaken
op te pakken. We hebben ook al diverse
successen bereikt. In deze nieuwsbrief lees je
daarover meer.
Ik ga mijn best doen om in elke NMB Nieuwsbrief,
met een eigen column te laten zien, wat mij
opvalt en bezighoudt en wat ik graag met jullie wil
delen.
Op zaterdag 19 maart jl. was ik te gast op het
Witte Draken toernooi van het Mahjong
genootschap De Groene Draak. Dit is een fraai
NTS-toernooi, dat al voor de zeventiende keer
werd gehouden.
Bij de opening mocht ik nog wat vertellen. Ik heb
hier benadrukt het succes van de samenwerking
tussen De Groene Draak en de NMB, wat heeft

gemaakt dat veel Groene Draak-leden lid van de
NMB zijn geworden.
Het toernooi is bovendien het eerste van de vier
NTS-toernooien, die jaarlijks een Nederlands NTSkampioen gaan opleveren. De NMB speler die de
meeste punten behaalt op drie van de vier
toernooien, zal die eer te beurt vallen. De
ontknoping vindt plaats op het Bondstoernooi in
december.
Dat is invulling geven aan ons ons motto: SAMEN
OPBOUWEN.
Op de ALV 2016 is de Mahjong Toernooi kalender
2016 besproken. We hebben vastgesteld dat een
spreiding over het gehele seizoen een grote wens
is. Het NMB-bestuur zou met een voorstel komen
en dit voor commentaar naar de Mahjongclubs
sturen. Het commentaar is inmiddels verwerkt en
de definitieve versie is naar de Mahjongclubs
gestuurd. We hebben dus een akkoord bereikt.
Ook hier is ons motto van toepassing: SAMEN
OPBOUWEN.
Bijkomend voordeel is nu dat we ook ons
Mahjongtoernooischema hebben kunnen
afstemmen met de Belgische Mahjongclub “De
Kleine 3 Draken” in Temse.

Vooruit kijkend zijn we druk doende met het
organiseren van ons jaarlijks Bondstoernooi, dat
weer in december wordt gehouden. Uiteraard
verwachten we weer alle Mahjongers van de
NMB. We spelen Riichi, NTS, MCR voor
competitie- en recreantenspelers.
Een juiste locatie blijft lastig te vinden voor
minstens 160 spelers, de gewenste catering en
binnen budget. Als we meer weten, zullen we je
informeren. Veel leesplezier.

2. Terras toernooi Riichi

Bij de eerste blik op bovenstaande foto denk je, is
dat het Witte Huis in Washington? Nee, dit is de
locatie waar Ans en Cor het voor elkaar gekregen
hebben om een Riichi MERS 1 toernooi te
organiseren. Stel je eens voor lekker een potje
Riichi met op de achtergrond de kabbelende IJssel
en een mooi uitzicht op de uiterwaarden. Mooier
kan het toch niet; JAWEL het is op zondag 24 juli
2016. Schrijf je in, maar wees er snel bij want
vol=vol. Inschrijven kan door je aan te melden bij
cor@roodevijven.nl.
Deelname kost € 15,00 dit is inclusief lunch en
koffie bij binnenkomst.
3. Oproep inschrijving 11 juni
Tijdens een gesprek met toernooi organisator
John Kuipers bleek dat de inschrijving van het
toernooi Natsu no Taikai erg stroef verloopt.
Slecht 19 deelnemers tot het verschijnen van deze
nieuwsbrief hebben zich aangemeld. Daarom
hierbij een oproep aan
alle Riichi Spelers schrijf
je in voor NATSU NO
TAIKAI in het gezellige
buurtcentrum
Schadewijk.
Inschrijven kan via:
http://schoonspel.nl/natsu/documents/inschrijve
n.html
4. In de schijnwerper
Dit is een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief
Interview vragen aan Els Kuijpers

toernooi eens een keer in de schijnwerper te
zetten. Het leuke hiervan is dat die personen het
dus niet verwachten om geïnterviewd te worden.
Zo ook bij Els; Nee joh dan moet je bij John zijn
was jouw eerste reactie.
Wat is nu jouw reactie, na er wat langer over
nagedacht te hebben, op de vraag om eens in de
schijnwerper te staan?
Leuk idee. Niet nodig, maar wel heel leuk.

Zo dat was de eerste vraag en het ijs is wat
gebroken; Kun jezelf omschrijven voor de lezers?
Els Kuijpers-Hermsen, geboren en 35 jaar getogen
in Uden, de overige jaren in het buitenland.
Ik houd van leuke dingen doen, met gezellige
mensen. Ook ben ik heel graag buiten, zeker naast
mijn fulltime kantoorbaan. Mijn persoonlijke
interesse ligt op het gebied van voeding en
gezondheid, maar tijd ervoor vrijmaken is een
enorme uitdaging voor mij. Vandaag stond in mijn
horoscoop dat ik “mijn leven liever schijn te
dromen, dan mijn droom te leven”. Klopt
helemaal!

Best moeilijk om jezelf te omschrijven ik heb nog
1 moeilijke vraag en daarna wordt het alleen maar
makkelijker; Wat vind je zelf de sterkste kanten
aan jezelf?
Ik ben opgewekt, vriendelijk en zorgzaam. Ik vind
het fijn voor mensen te zorgen en sinds enige tijd
vind ik het een uitdaging willekeurige mensen aan
te spreken. Soms ontstaat er dan een enorm
verrassend gesprek, waar je veel van kunt leren.
En vaak neem je dan afscheid met beiden een lach
op je gezicht; dat is voor mij onbetaalbaar en
voelt goed!

Belofte maakt schuld dus nu de makkelijke
Een stukje achtergrond waarom je
gevraagd bent voor de
nieuwsbrief; de redactie van de
nieuwsbrief vond het een goed
idee om personen die nooit op de
voorgrond treden maar wel een belangrijke rol
spelen in een Mahjong club of bij een Mahjong

vragen. Wat de redactie opviel is dat je geen MCR
Mahjong, althans niet in toernooivorm, meer
speelt; Kun je aangeven wat de reden is om alleen
Riichi Mahjong te spelen?
Dit is puur een tijdskwestie en kiezen voor mezelf;
standaard eenmaal per 2 weken spelen vind ik
genoeg.

Zeker naast een fulltime baan, de privé (Mahjong)
afspraken én de behoefte alles enigszins op orde
te hebben, thuis (ahum). Daarom heb ik gekozen
voor de n.m.m. gezelligste variant van Mahjong,
Riichi.

Wat, niet alleen ons maar ook anderen, opvalt
aan jou is dat je altijd zo belangstellend en positief
bent; Kun je ons een tip geven hoe je dat doet?
Oké, een uitdaging…. Belangstellend; dat ben je of
niet. Je hebt interesse in mensen, of niet. Ik heb
dat en wil (echt) weten hoe het met ze gaat. Maar
positief… dat is een keuze die ik lang geleden heb
gemaakt en steeds belangrijker vind. Veel mensen
lopen niet vrolijk rond, ik zelf ook niet altijd hoor,
maar omdat ik daar gevoelig voor ben heb ik
besloten in alles het positieve te gaan vinden en
van alles te genieten. Je ziet dan de prachtigste
kleuren, de mooiste bloemen en vogels, teveel om
op te noemen.
Probeer zelf eens hoe lekker dat is!

In een interview heb je niet
alleen maar positieve dingen
maar ik vind wel dat één
negatief dingetje mag;
Wat is jouw slechtste ervaring in relatie tot het
Mahjongen?
Zelf heb ik geen slechte ervaringen, omdat ik de
instelling heb dat je van alles kunt leren. Ik stoor
me wel aan de mensen die, aan tafel, blijven
mopperen en zo…
Ik gun iedereen zijn manier van spelen, maar dit
kan een enorm effect hebben op nieuwe
toernooispelers die dit vaak meenemen. Dat vind
ik onvergeeflijk.

Gauw vergeten (nou….) en maar weer lekker de
positieve kanten bekijken;
Wat is het leukste moment met
betrekking tot Mahjong?
Een spannend spel aan tafel waarbij het gelijk
opgaat. Dat vind ik top en leuk!
De redactie is ter oren gekomen dat je een fervent
“alternatief” tuinliefhebber bent; Kun je hier in het

kort iets van vertellen?
We hebben een moestuin op basis van
Permacultuur. Dit betekent groenten telen met
een minimale verstoring van het bodemleven. Dit
zorgt voor heerlijke, smaakvolle groenten en fruit
van meer dan biologische afkomst. Voorbeeld;
verleden jaar is er op D’n Hof van de toekomst
één tomaat van 632 gram geteeld… mijn moeder
vond ‘m heerlijk! 

Els dat waren de vragen van onze kant, viel best
wel mee toch?
Heb je nog iets toe te voegen of te vragen aan de
redactie?
Nee, geen vragen. Wel complimenten voor de
leuke, moeilijke, vragen!!!

5. Europees kampioenschap Ricchi Mahjong
Het Europese kampioenschap Riichi in
Engeland komt steeds dichterbij.
Vanuit ons land hebben we
momenteel 14 deelnemers die gaan
strijden tegen 10 andere landen in
deze variant van Mahjong in oktober
2016.
De deelnemers zijn: Gerda van Oorschot; Désirée
Heemskerk; Janco Onnink; Eveline Broers; Yvonne
van der Heide; Hanneke Morel; Dimphy van
Grinsven; Anneke Keyl; Marjan Peerdeman; John
Kuijpers; Ad van der Linden; Pauline van der
Linden; Nicole Haasbroek en Martijn Klaar.
Daarnaast wordt er op de dag voorafgaand aan dit
Riichi evenement een scheidrechters seminar
georganiseerd, de deelnemers hieraan mogen zich
na deelname gecertificeerd EMA scheidsrechter
voor Riichi noemen.

6. Lucky Wong
Berekenen
Ze hadden het al helemaal bedacht. Mr X en ik
telden niet mee. Het draaide alleen nog maar om
hun tweetjes. Er werd gerekend. Van Mr X hadden
ze niets te vrezen en van mij …tja. Ik stond ruim
100 punten achter toen dat laatste spelletje
begon. Het ging dus echt tussen hun twee. Geen
twijfel over mogelijk.
Als de ene aan de andere de mahjong gaf, dan
won die andere dus. Andersom idem. Als ik het
weggaf was het ook duidelijk. En heel even
bedachten ze nog hoe het zou verlopen indien
één van hun twee mij zou uitgooien. De conclusies
werden allemaal heel snel getrokken. Dan nog
was ik geen partij. Het ging tussen hen want ik
stond toch zooooo ver achter!
Bij de uitdeel kreeg ik 10 tekens, 1 steen kringen
en een setje bamboe drieën. En hoe gek het ook
kan lopen, ik bleef maar tekens oppakken! Ik
verwijderde eerst de steen van kringen en daarna
de bamboe drieën.
Uiteindelijk had ik:
Zelfs het mogelijk twijfelen om voor Pungen te
gaan werd mij bespaard omdat geen van deze
stenen op tafel kwam.
Bij de volgende beurt trok ik tekens 6. Die was
redelijk gevaarlijk, te zien aan wat er door de
anderen al was uitgelegd. Ik gooide tekens 9 weg
en behield de 6. En guess what? Ik trok tekens 6
bij de volgende beurt !!
Een zelf gepakt zuiverspel van tweelingen! Wat
wil je nog meer! Samen met mijn bloemen een
uiteindelijke mega score! En daar zaten ze dan. Ze
hadden het toch zo mooi berekend. Ze hadden de
buit al verdeeld en geen rekening gehouden met
de
aan tafel.
En dat kwam ze duur te staan. Want ik won
uiteraard glansrijk.
Dus geef nooit op, hoe slecht je er ook voorstaat.
Met een enkel potje kunnen dingen helemaal
anders zijn. En het spel is pas gespeeld wanneer
de laatste steen is weggegooid.
Ja, ze hadden dit goed BErekend, maar zeker niet
OP gerekend. Heerlijk! Het maakte in ieder geval

mijn hele dag weer goed. En het geeft de burger
moed. Want zo kan het gaan. Het is niet voor niets
het spel van de 1000 wonderen.
Hopelijk komen dit soort pracht-handjes ook bij
de GDDO op tafel. En maken we mega-scores. Ik
ga er in ieder geval voor en hoop jullie daar te
zien. Tot dan en heel veel WONG.

Lucky Wong.
7. Oproep vrijwilligers

Tijdens het voorzittersoverleg is gesteld dat altijd
vrijwilligers beschikbaar zijn op afroep basis. De
werkgroep P&C wil hier graag gebruik van maken
voor twee demonstratie weekenden.
- Op 2 en 3 juli vinden er demonstraties plaats van
MCR Mahjong en Riichi in Berghem plaats op de
Tomoplay.
Per dagdeel (ochtend en middag) zijn per
spelsoort twee vrijwilligers nodig, opgeven via
promotie@mahjongbond.org
- Op 27 en 28 augustus worden Riichi
demonstraties gegeven tijdens de Abunai in
Veldhoven.
Per dag hebben wij 4 vrijwilligers nodig, opgeven
kan via promotie@mahjongbond.org
8. MCR basiscursus in Eersel
In de tennishal van Eersel is afgelopen periode
een basiscursus gegeven
door de P&C groep in
nauwe samenwerking met
Natalie Buijs, de drijvende
motor achter het geheel.
De cursus is een vervolg op de Mahjong workshop
die op 27 februari gegeven is. De basiscursus is
gegeven aan 13 cursisten gedurende 4 avonden.
De groep is een mengeling van jong en oud, de

meesten hadden ooit wel eens een steentje
gelegd maar dan wel met hun eigen regels. De
eigen regels vergeten was wel het moeilijkste
maar de MCR basisbeginselen te leren was voor
de meesten wel een uitdaging. De avonden waren
opgebouwd uit theorie gedeeltes en
praktijkgedeeltes. Op 2 juni zal een soort examen
afgenomen worden door de P&C groep waarna de
deelnemers een certificaat ontvangen. Daarna zal
de groep verder gaan als Mahjong club (naam is
helaas nog niet bekend) en regelmatig worden
bezocht door de P&C groep om de club zeker in
het begin te begeleiden. Het eerste jaar zullen de
leden als aspirant leden aangesloten worden bij
de NMB. Wij als P&C groep hopen dat een aantal
spelers mee zal doen op het Bondstoernooi in
december.

10. Tot slot nog dit.
Dit weekend wordt het GDDO (Green Dragon
Dutch Open) georganiseerd door Bamboe Acht.

Wij willen de organisatie van dit tweedaags
evenement bedanken en veel succes wensen
tijdens het toernooi. Wij wensen alle deelnemers
veel WONG toe en last but not least de
scheidsrechters een rustig weekend.
Het is echt een druk weekend wij wensen ook de
deelnemers aan

9. Toernooikalender tot 31 december 2016
Datum
28 mei
28 en 29
mei
11 juni
24 juli

Spelsoort
NTS
MCR C

27 augustus
10
september
17
september
24
september
1 oktober

Riichi
MCR C + R

1 oktober

NTS

22 oktober
5 en 6
november
20
november
10 of 17
december

MCR C + R

Riichi
Riichi

MCR C + R
Riichi
MCR R

Riichi
MCR C + R
Riichi
NTS
MCR C+R

Naam
Het Groen Hart
Green Dragon
Dutch open
Natsu no Taikai
Roode vijven
toernooi
OrandaSai Kou
Negen Poorten

Plaats
Alphen ad Rijn
Nieuw
Vennep
Oss
Zutphen

Rode Draak
Twente
Tsumo! Toernooi

Hengelo

Nederlands
Kampioenschap
Het Oostpoort
toernooi
Skôn Spel
Riichi Dutch
Open
De Dertien
Wezen
Bondstoernooi

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/

Oss
IJsselstein

veel WONG toe.
Verwachte verschijningsdatum
Nieuwsbrief 2016-3 30 juni.

Hendrik Ido
Ambacht
IJsselstein
Delft
Berghem
Oss

Kopie s.v.p. insturen voor 20 juni naar:
promotie@mahjongbond.org

Berlicum
ntb

Mahjong...
Steengoed!

