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Beste Mahjongvrienden,
Hierbij de derde nieuwsbrief van dit jaar.
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Van de voorzitter
2. I have a dream
3. Mededeling secretaris
4. In de schijnwerper
5. Mahjong raadsels
6. Verschoven muren
7. Toernooikalender
8. Plagiaat ie wel of plagiaat ie niet
9. Tot slot nog dit

Met een volledig bestuur bestaande uit Ria,
Menno, Olav, Foppe en Jan hebben we een
enthousiast bestuur, dat veel werk verzet. Hier en
daar is dit al zichtbaar voor de bestuursleden van
de Mahjongclubs en onze leden. In deze
nieuwsbrief lees je daarover meer. In deze column
wil ik laten zien, wat mij opvalt en bezighoudt en
wat ik graag met je wil delen.

In het weekend van 28 en 29 mei werd in Nieuw
Vennep het 2e GDDO (Green Dragon Dutch Open)
Mahjongtoernooi gehouden. Er waren 116
deelnemers, waarvan 53 uit het buitenland (9
verschillende nationaliteiten). Op dit MCR MERS II
Mahjongtoernooi kon je hier je internationale

kracht eens meten. De winnaar behaalde 26 van
28 maximale te behalen punten. Was het de
Wong of toch veel speelervaring?
Ik kijk nu ook al uit naar het IJsselkade RIICHI
toernooi op zondag 24 juli a.s. Het is wel een heel
bijzonder Riichi Mahjongtoernooi (MERS 1) aan de

kade van de IJssel in Zutphen. Mocht de IJssel toch
hoog water hebben, dan loop je als Mahjonger
geen gevaar, je houdt droge voeten.
Na veel voorbereidende werkzaamheden is het
ons weer gelukt om een geschikte en betaalbare
locatie te vinden voor onze jaarlijkse
Bondstoernooi. Dit jaar wordt het gehouden in
“De Berchplaats” in Berghem op 10 december.
Hier kunnen we de Mahjongvarianten NTS, Riichi
en MCR voor competitie-en recreantenspelers
spelen.
Ook dit jaar willen we weer het NMB
voorzittersoverleg houden en wel op zaterdag 12
november in de Oase te IJsselstein. Doel van dit
overleg is om samen met de voorzitters van de
Mahjongclubs van gedachten te wisselen over
zaken die ons raken op Mahjonggebied. Tevens
willen we een beleidsmatige koers uitzetten waar
wij ons als NMB naartoe ontwikkelen. Hierbij dan
ook een oproep aan de Mahjongclubs om met
ideeën te komen, zodat we deze kunnen
bespreken, ook wij komen met ideeën. Ons motto

van “samen opbouwen” willen we weer verder
invulling geven.

Via een tip, kregen we te horen dat de
domeinnaam Mahjongbond.nl weer beschikbaar
is. Met snel handelen is deze nu weer in ons bezit
gekomen.
Mocht je vragen hebben over de spelregels van
NTS, Riichi en MCR, schroom niet, maar kijk op de
http://mahjongbond.org/wgwedstrijdwezen/helpdesk/

2. I Have A Dream
Een NTS Mahjong genootschap in De Ronde
Venen?
Je speelt thuis 35 jaar met regels uit de jaren
’80. Dan is er de behoefte om deze te vertalen
voor de Engelse schoonzoon …
Onze spelregels vertalen … het leek zo’n
simpel klusje, maar het werd een onverwacht
avontuur.
Een speurtocht op het net leverde een

met mij in De Ronde
Venen het NTS
Mahjong te leren.
In april is de eerste
NTS Mahjong-cursus
in De Ronde Venen gestart met 13 cursisten. Deze
cursus is eind mei afgesloten met het eerste NTS
Mahjong-toernooi in De Ronde Venen. Sindsdien
spelen we met een kleine groep spelers wekelijks
op een vaste plek en een vaste tijd NTS Mahjong.
Pe-ling is een NTS Mahjong genootschap.
Of anderen mijn droom delen en Pe-ling
bestaansrecht heeft als NTS Mahjonggenootschap
JAZEKER zoals het er nu voor staat gaan we door.
Pe-ling is te vinden op internet: www.pe-ling.tken
www.facebook.com/pe.ling.mahjong
Elke dinsdagavond wordt NTS
Mahjong gespeeld in De
Willisstee/Stee-Inn, heb je zin
om een keer te spelen laat
het even weten via www.pe-ling.tk.
Jan Keevel.

3. Mededeling secretaris
aan informatie. NTS, MCR, NMB, Riichi… het was
allemaal ongemerkt aan mij voorbij gegaan.
Na een serieuze vergelijking van NTS en MCR (te
vinden op de website) besloot ik NTS te gaan
spelen. (Een poging van de NMB mij op andere
gedachten te brengen is niet gelukt)
Veel Mahjongclubs bleken te zijn ontstaan na een
cursus.
"Wat daar kan, kan hier ook", deze gedachte werd
de aanleiding om een cursus NTS Mahjong te
organiseren.
Een idee hebben is niet moeilijk, het uitvoeren is
wel wat anders. Er moest van alles geregeld
worden; zaalruimte, materiaal,
docent, mensen etc.
Waar was ik aan begonnen?
Is er wel behoefte? Heeft een NTS Mahjong
genootschap wel bestaansrecht?
Gelukkig was Jelte Rep direct bereid om samen

Nieuwe bezems ........... jullie kennen dit gezegde
wel. Ik wil niet zeggen, dat mijn
bezem schoner veegt, maar wel
anders.
Ik zie jullie verwonderde gezichten al; Alweer een
uitnodiging voor een toernooi? Je denkt: Ik speel
die variant helemaal niet.
We hebben het in de bestuursvergadering
besproken en ik zal de motivatie (waarom
iedereen een uitnodiging krijgt) in deze
nieuwsbrief toelichten. Het is vervelend om
iemand te vergeten. Hoe gemakkelijk gebeurt dit,
als ik als secretaris zelf ga filteren. Het is daarbij
nog extra moeilijk, omdat veel leden van de bond
in meerdere varianten spelen, wat nog niet altijd
bekend is bij de bond.
Tot eind van dit jaar blijf ik dus de uitnodigingen
voor alle toernooien naar alle leden van de
Nederlandse Mahjong Bond sturen. Tijdens het

eerstvolgende voorzittersoverleg zal ik hierop
terug komen.
Tot dan: Is de uitnodiging niet voor jou bestemd?
Zie ‘m dan als niet verzonden!
En misschien word je wel enthousiast voor een
andere variant,
omdat de
uitnodiging je
aanspreekt.
Ria van der Putten

secretaris@mahjongbond.org
4. In de schijnwerper
Interview vragen aan Annemieke
Hesselink.
Wat was jouw reactie, toen ik jou
een email stuurde met de vraag;
wil je een keer in de schijnwerper
staan?
“Wat leuk, dacht ik. Maar waarom mij gekozen?
Had ik echt niet verwacht.”
We kennen allemaal de club de Rode Draak, maar
wie daar spelen en wat ze doen dat weten de
lezers niet.
Kun je jezelf omschrijven voor de lezers, wie is
Annemieke?
“Onze club heet Rode Draak Twente. We hebben
momenteel ruim dertig leden, die wekelijks bij
elkaar komen. Sinds twee jaar ben ik voorzitter. Ik
ben getrouwd met Wim en we hebben twee
volwassen kinderen. Onze dochter heeft twee
kleine meisjes, waar we enorm trots op zijn en
van genieten. Ik werk fulltime in het
basisonderwijs. Over een aantal jaren hoop ik
met pensioen te gaan en
volop te kunnen genieten
van hobby’s waar ik nu te
weinig tijd voor heb.
Behalve Mahjong speel ik
badminton, houd van lezen, maar ook borduren
en breien voor de kleinkinderen doe ik graag.”
Nou dat was niet echt gemakkelijk althans dat
vind ik, het is makkelijker je te laten omschrijven
hoewel dat ook wel eens wat minder leuk
overkomt. Genoeg gepraat we gaan snel verder.
Hoe ben je in aanraking gekomen met Mahjong?
“Onze buren, Jan en Ada Ketzer, hadden jaaaaren
geleden al eens een poging ondernomen om mijn
man en mij te leren Mahjongen, maar door

tijdgebrek kwam daar niets van. Toen echter in
2008 de kinderen gingen studeren hebben we bij
hen een cursus gevolgd. Ik was meteen
“verkocht”, heb een spel gekocht en zat uren
achtereen alleen aan tafel om allerlei combinaties
uit te proberen. Sindsdien heeft het Mahjongvirus
me niet meer los gelaten.”
Wat dacht je na je eerste aanraking met
Mahjong?
“Wat jammer dat we dit spel niet eerder hebben
leren spelen” en “Wat lijkt het me geweldig om
een hele dag alleen maar Mahjong te spelen”.
Hoe lang speel je het al?
“Sinds oktober 2008 dus.”
Hoe vaak in de week speel je Mahjong?
“Meestal elke woensdagavond, en als ik niet werk
of (klein-)kinderen op bezoek heb ook de
vrijdagmiddag. Daarnaast eens per maand op
maandagavond”.
Speel je nog andere varianten van Mahjong?
“Sinds 2011 ook Riichi. We zijn met een klein
groepje van 4 begonnen, maar inmiddels speelt
ongeveer de helft van onze leden ook Riichi.”
Welke variant vind je zelf het leukst?
“Ik vind beide even leuk, elke spelsoort heeft zijn
voor/nadelen.”
Zo dat waren een hoop korte vragen het lijkt wel
een kruisverhoor. Je bent er goed door heen
gekomen. Dit waren wat makkelijke vragen nu
weer wat moeilijke vragen.
Wat wij ons afvragen zijn er ambities waarom
mensen Mahjong spelen.
Wat wil jij bereiken met Mahjong?
“Ai, lastige vraag. Natuurlijk wil ik zoveel mogelijk
mensen laten kennismaken met Mahjong.
Daarnaast hoop ik ooit nog eens aan een
Europees kampioenschap deel te mogen nemen,
maar dat zit er voorlopig nog niet in”.
Wij van de Nieuwsbrief zijn nauw verbonden met
de Promotie werkgroep van de NMB en zijn
benieuwd naar ideeën van mensen hoe we
Mahjong kunnen promoten. Het doel van de NMB
is te groeien in ledenaantal.
Zou jij mee willen helpen om Mahjong te
promoten in Twente?
“Jazeker. We geven al jaarlijks enkele
Mahjonglessen aan kinderen van de Plusklas op
mijn school. Daarnaast hebben we demonstraties
gegeven in de spellenwinkel, de bibliotheek, het
DSC en een winkelcentrum”.
Hoe zou jij Mahjong willen promoten in Twente?

“Er zijn plannen om meer demonstraties te gaan
houden. Ook in samenwerking met het DSC willen
we open dagen houden. Daarnaast heeft het
Nederlands Kampioenschap voor Recreanten
afgelopen jaar de krant gehaald. Dit heeft ons niet
alleen publiciteit maar ook een paar nieuwe leden
opgeleverd! Elk jaar spelen we in de
zomervakantie met een aantal leden een 24-uurs
toernooi. Erg gezellig! Daarnaast houden we met
8 buurtgenoten enkele keren per jaar een
Buurtmahjongtoernooi. Met beide activiteiten
proberen we plaatselijke nieuwsbladen te
bereiken, Maar dat lukt helaas nog niet vaak
genoeg.”
Een vast terugkerend onderdeel in deze kolom
zijn de volgende twee vragen:
Wat is jouw slechtste ervaring in relatie tot het
Mahjongen?
“ Dat was tijdens ons
toernooi afgelopen
oktober. Cor zou de stand
bijhouden maar meldde
zich om 9.00 uur ziek. Mijn
zoon, die reserve was, was
ook ziek geworden!
Peentjes gezweet en buikpijn van ellende. Wat
nu? Gelukkig heeft Janco overuren gemaakt en
ons uit de brand geholpen.”
Wat is het leukste moment met betrekking tot
Mahjong?
“Dat ik bij het toernooi van De Rode Vijven in
2011 eerste werd, terwijl ik nog maar net Riichi
had leren spelen.”
Annemieke dit waren de vragen.
Welke vraag heb je gemist en had je dus eigenlijk
verwacht in dit interview?
“Zou ik niet weten”
Heb je nog iets toe te voegen of te vragen aan de
redactie?
“Ja, de laatste 2 jaar is er nogal wat veranderd in
het bestuur van de bond. Ik vind het heel goed dat
er diverse commissies zijn en ik vind dat men op
de goede weg is. Alle lof.”

5. Mahjong raadsels
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV)
werd er een voorstel geopperd om Mahjongpuzzels te publiceren. Het idee werd breed
gedragen en daarom heeft het bestuur van de
NMB dit nu geconcretiseerd. De bedoeling is dat
elke maand een nieuw vraagstuk geplaatst wordt

op de website www.mahjongbond.org. Natuurlijk
komen er naast de MCR vragen ook raadsels over
NTS en Riichi. Onder de goede, ingezonden
oplossingen zal een leuke verrassing verloot
worden.

Olav Sommers
6. Verschoven muren.
Tijdens de kompetitie en op toernooien worden
vaak de muren verschoven zodat andere spelers
hun eigen steen makkelijker kunnen pakken als ze
aan de beurt zijn.
Meestal worden de
muren zodanig
verschoven dat ze niet
meer goed aansluiten.
Hierdoor kan het
voorkomen dat een steen uit de verkeerde muur
wordt gepakt.
Dit laatste is mij tijdens een toernooi overkomen.
Terwijl ik de steen nog in mijn hand had, had ik
volgens mijn medespelers een dode hand.
Ik meldde nog wel dat ik de steen nog in mijn
hand had maar men bleef bij de melding “dode
hand”.
Omdat ik er ook niet zeker van was en niet goed
wist hoe ik met deze situatie om moest gaan heb
ik het maar zo gelaten.
Bij nader onderzoek bleek ik toch geen dode hand
te hebben volgens het EMA penalties overview.
Ook vanuit de NMB, waar ik dit probleem heb
voorgelegd, reageerde men:
“Natuurlijk, als de steen bij of in je hand gezet,
mag het gecorrigeerd worden, maar dat lijkt mij
logisch. Dat is een goede manier om iedereen
behulpzaam te zijn, met per ongeluk een
verkeerde steen pakken. Als het toch fout gaat:
Dit dient inderdaad wel gelijk gemeld te worden.
Het kan niet zo zijn dat drie beurten later iemand
nog eens over die steen gaat praten, dat is
hetzelfde als van de achterkant van de muur.”
Om deze discussie over verschoven muren uit de
weg te gaan lijkt het mij zinvol dat men of de
muren laten staan of als deze om wat voor reden
dan ook verschoven worden ze in ieder geval te
laten aansluiten zodat de kans klein is dat je een
steen uit de verkeerde muur trekt.

Gerard de Bie

Oss
IJsselstein
Hengelo

Een bijeenkomst van hoofdzakelijk jongeren die
zich uitdossen als hun favoriete stripfiguur. Het
lijkt in alles op carnaval, met dit verschil dat op de
Tomoplay niemand straalbezopen is en/of stijf
staat van de drugs. Je komt alleen maar leuke,
komische en aardige mensen tegen. Dit
evenement was door de Nederlandse Mahjong
Bond uitgekozen om mahjong te promoten. En
met succes. Over twee dagen gerekend hebben
tientallen mensen kennis gemaakt met Riichi en
MCR. Iedereen die aanschoof en een paar potjes
had gespeeld was bijna niet meer weg te slaan.
We kunnen daarom wel concluderen dat de
missie, jongeren kennis laten maken met
mahjong, geslaagd is.

Hendrik Ido
Ambacht
IJsselstein

9. Tot slot nog even dit.

Lucky Wong
Helaas deze nieuwsbrief geen
Lucky Wong, Lucky Wong is op
reis en hoopt nieuwe inspiraties
op te doen voor een volgende
nieuwsbrief.

7. Toernooi kalender tot 31 december 2016
Datum
24 juli

Spelsoort
Riichi

27 aug.
10 sept.
17 sept.

Riichi
MCR C + R
MCR C + R

24 sept.

Riichi

1 okt.

MCR R

1 okt.

NTS

22 okt.
5 en 6 nov.

MCR C + R

20 nov.

MCR C + R

10 dec.

Riichi
NTS
MCR C+R

Riichi

Naam
Roode Vijven
toernooi
Oranda Sai Kou
Negen Poorten
Rode Draak
Twente
Tsumo! Toernooi
Nederlands
Kampioenschap
Het Oostpoort
toernooi
Skôn Spel
Riichi Dutch
Open
De Dertien
Wezen
Bondstoernooi

Plaats
Zutphen

Berlicum

Dit is de 3e nieuwsbrief van 2016 en we kunnen
wel stellen het is weer een goed gevulde brief.
Kopie aanleveren mag uiteraard altijd.
Dus heb je zelf nog leuke stukjes of interessante
items om te delen via de Nieuwsbrief laat het ons
weten via: promotie@mahjongbond.org.

Berghem

Wel graag voor 25 juli.

Delft
Berghem
Oss

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

8. Plagiaat ie wel plagiaat ie niet
Door de redactie is dit stukje gevonden op de
website van Schoonspel en de redactie kon het
niet laten dit 1 op 1 te kopieren. De schrijver
(schrijfster) is een verborgen talent die zo kan
komen werken bij de nieuwsbrief.

Verwachte verschijningsdatum

Een raadseltje. Je zit te
mahjongen met Kabuto. Op de
gang zie je Spiderman in een
innige omhelzing met een
ijsbeer met blauw haar. Een
verdieping lager zingen Hello
Kitty en Pikachu samen op de
karaoke. Rara, waar ben ik? Op
de Tomoplay in de Berchplaets in Berghem.

Mahjong...
Steengoed!

Nieuwsbrief 2016-4 1 augustus.

