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Beste Mahjongvrienden,
Ondanks de vakantie tijd toch een nieuwsbrief.
Weliswaar een paar dagen later, hiervoor onze
excuses.
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Van de voorzitter
2. Riichi buitentoernooi
3. In de schijnwerper
4. Zingend Mahjong
5. Vakantietijd door Lucky Wong
6. Mededelingen Wedstrijdwezen
7. Aankomende toernooien
8. Toernooikalender

Net terug van vakantie. Dit jaar doorgebracht in
het zeer fraaie Schotland, met de boot over van
IJmuiden, kamperen met onze tenttrailer op 5
locaties o.a. de Highlands, Skye en Islay. Wat een
ruimte, stilte en
prachtige
vergezichten,
maar ook veel
regen en niet al te
warm. Het hoort er allemaal bij.
Overigens heb ik het Mahjongspel op de Highland
Games niet waargenomen, dus daar is nog wel
wat te veroveren .
Ik ben weer goed opgeladen om mijn
bestuurstaak op te pakken en Mahjong verder te
ontplooien. Mocht je nog op vakantie gaan, geniet
ervan en dan zien we elkaar weer op de komende

reeks Mahjongtoernooien.
Zoals ik al zei in mijn vorige NMB Nieuwbrief
kolom: “Ik kijk nu al uit naar het IJsselkade RIICHI
toernooi op zondag 24 juli a.s’’. Welnu de
opkomst was 56 deelnemers en dat in de
buitenlucht. Ans en Cor bedankt voor de
organisatie en de deelnemers voor dit succes.
Ik hoop dat de redactie doorgaat met “in de
schijnwerper”. Ik vind het altijd leuk om wat meer
achtergrond te leren van de harde werkers binnen
Mahjongland.
Als bestuur beginnen we al aardig ingewerkt te
raken. We zien dit jaar als een opstartjaar met als
doel om ons verder te ontwikkelen naar
beleidsmatige zaken en de uitvoering bij de beide
werkgroepen (Wedstrijdwezen en Promotie &
Communicatie].
Op zaterdag 12 november hebben we het NMB
voorzittersoverleg in 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.
Ook roep ik nadrukkelijk de NMB leden op om hun
wensen kenbaar te maken, zodat we deze ook
meenemen naar dit voorzittersoverleg. Stuur je
mail naarsecretaris@mahjongbond.org

Het NMB Bondstoernooi 2016 zal op zaterdag 10
december plaatsvinden in de“De Berchplaets” in
Berghem. Hier kunnen we de
Mahjongspelvarianten NTS, Riichi en MCR voor
competitie- en recreantenspelers spelen. Het is
een grote locatie, omdat we veel leden
verwachten, noteer de datum alvast in je agenda
of je smartphone.
Jan Warbout

2. Riichi buitentoernooi
Organiseren van een Riichi buitentoernooi wat
komt daar allemaal bij kijken.
Wat is nu het verschil met een binnen-toernooi,
we hebben de belangrijkste onderdelen op een
rijtje gezet:
- Grote locatie
Je kan niet met ca. 30 man in een straat gaan
zitten spelen dus een plein is wat je minimaal
nodig hebt.
- Schuilmogelijkheid
Niets is zo onvoorspelbaar als het Nederlandse
weer, dus je moet ergens heen als het gaat
regenen.
- Parasols
In de volle zon zitten en dan ook nog Riichi spelen
is geen pretje.
- Mooi uitzicht
Bij Riichi zijn
sommigen eerder
klaar dus als er
iets te zien is zou
mooi zijn.
Met deze extra
uitdagingen zijn
Ans en Cor volop aan de gang gegaan.
De locatie was snel gevonden Ans had het al
tijden in haar
hoofd zitten; een
toernooi op de
IJsselkade op het
terras bij het
eethuisje.
Perfect gelegen, je kon zo de stad in lopen dicht
bij de brug en een grote parkeerplaats.

Dus alles doorgesproken met de eigenaar en 24
juli uitgekozen als datum.
Het eethuisje had als grote voordeel dat als het
weer slecht zou zijn we ook binnen konden spelen
of onder de grote parasol. In het eethuisje en
onder een parasol konden makkelijk 7 tafels staan
om te Riichi’en.
Het uitzicht vanaf het terras was schitterend dus
wat kon er eigenlijk misgaan?
Tot zover de berichtgeving van de voorbereiding.
We maken een sprongetje in de tijd en gaan naar
de week voor het toernooi, de inschrijving is
inmiddels gesloten.
Er zijn spelers voor 14 tafels i.p.v. de geplande 7
tafels. Dus het eethuisje is te klein. Gelukkig
bieden de grote parasols voldoende ruimte om
droog en uit de zon te spelen.
Tot er een
valwind komt op
het terras de
grote parasols
zijn niet echt
bestand tegen dit
natuurgeweld.
Ook hier vinden Ans en Cor een oplossing voor ze
huren gewoon een grote tent waar 14 tafels in
passen.
Door de grote tent kunnen de deelnemers in ieder
geval in de schaduw zitten spelen. Cor en Ans
kwamen voor
de regen met een
lumineus idee,
alle deelnemers
krijgen een
gekleurde regenjas
met capuchon
bij de inschrijving.
Nu is alles in orde en geregeld ….
Helaas gaat het ook niet goed met Gabor, Cor en
Ans besluiten hem in te laten slapen kort voor het
toernooi.
De weersvooruitzichten zijn wisselend; voor de
middag mooi na de middag regen.
Ondanks dit alles zijn Ans en Cor klaar met de
voorbereiding en geven het startsein van het
toernooi op 24 juli.
Het toernooi wordt een groot succes; het weer
was goed, de belangstelling van het wandelende
publiek was goed, de locatie was goed, de spelers
waren tevreden, de scheidsrechters waren
tevreden.

Je kan ook in superlatieven gaan schrijven maar
die eer komt alleen de organisatie toe;

Ans en Cor wat hebben jullie iets gigantisch
moois neergezet en dit ondanks zoveel
tegenslagen.
Ontzettend bedankt namens alle spelers.
3. In de Schijnwerper
Interview vragen voor Ieneke Marsidi
Ieneke wat was jouw eerste gedachte toen je
werd gevraagd voor de rubriek; In
de schijnwerper
Waarom ik? Waarom sta ik nou op
de lijst voor een interview, je hebt
nog zo veel andere leden.
Kun je ons vertellen wie Ieneke Marsidi is?
Ik ben 40 jaar geleden uit Indonesia naar
Nederland gekomen om werk te zoeken, heb in
1977 mijn werk gekregen in Utrecht (Overvecht)
en woonde in Bunnik. Ik ben verhuisd naar de
Meern, samen met Tom van Bijsterveld, in een
woonboerderij waar wij schapen, pauwen, kippen,
katten, honden en een Vlaamse reus hadden.
Sinds kort woon ik in hartje IJsselstein (stad met 3
Mahjongclubs) met onze hond Aimi. Sinds 12 jaar
ben ik gestopt met werken en na een tijdje ben ik
mantelzorger geworden eerst voor mijn tante en
later mijn moeder.
Ik ben voorzitter van de
Mahjongclub de Oase en
trots dat wij dit jaar het
Nederlands Kampioenschap
voor Recreanten binnen
hebben gehaald.
Allereerst een paar makkelijke vragen om er een
beetje in te komen.
Wat vind je het leuke aan spelen bij de Oase?
Mahjongclub de Oase is 19 jaar geleden opgericht
door Dewi S. Het is een gezellige club die ook veel
activiteiten doet buiten het Mahjongspelen. Bij de
Oase mag je 50 keer per jaar spelen, we spelen 2x
in de week.
Speel je daarnaast ook nog MCR in de huiskamer.
Ja, soms 1 of 2 keer per week.
De redactie heeft gezien dat je ook lid bent bij:

Wat vind je het leuke aan spelen bij Furiten?
Het systeem van in de huiskamer spelen en het
fanatisme van de spelers zien die na iedere
Hanchan even snel de score doorgeven en dan

kijken of zij omhoog of omlaag zijn gegaan op de
ranglijst.
Wat heeft jouw voorkeur; Riichi Mahjong of MCR
Mahjong.
Geen
En waarom vind je dat?
Ik vind allebei leuk om te spelen
Als je twee varianten speelt zijn er nog avonden
dat je niet Mahjong’t?
Genoeg, ik probeer mijn afspraken goed te
regelen tussen Mahjong spelen, Oase,
vrienden, familie, mijn moeder en niet
te vergeten mijn man heb waar ik
rekening mee moet houden: hij speelt geen
Mahjong en is herstellende.
Hoe lang speel ja al Mahjong en hoe heb je het
geleerd?
Ik ken Mahjong via Dewi Satriasaputra, zij was een
keer bij mij thuis geweest om te spelen met 2
andere leden v.d. club begin 2006. Later in 2007
probeerde ze mij weer te strikken om bij haar huis
te spelen en pas ½ jaar later begon ik met enige
regelmaat bij haar “Mahjong” te spelen. Ik keek
eerst hoe het spel is, hoe een ander speelde, hoe
de punten waren opgebouwd, het tellen etc.,
voordat ik zelf mee ging doen. In die periode was
MCR net geïntroduceerd dus er werd veel
gediscussieerd onderling en dat nam ik ook op in
mijn leer periode.
Zoals beloofd komen er nu wat moeilijkere
vragen.
Wat opvalt bij jou als je MCR of Riichi speelt je
bent zo rustig, vrolijk en altijd positief.
Je ziet niet aan jou of je achter of voor staat. Je
klaagt niet bij slechte stenen.
Hoe doe je dat?
In één van de schriften over Mahjong spelen
staat:
- Laat niemand zien wat je hebt, trek een Poker
gezicht (het lukt mij aardig, blijkbaar).
- Je kan er niets aan doen als je slechte stenen
krijgt of een verkeerde keuze hebt gedaan.
- Probeer het te corrigeren, lukt het niet dan heb
je pech.
Boos worden-heeft geen
zin. Gooien met de
stenen-het verandert
niet. Dan ben je een
slechte verliezer.

Wat vind je niet leuk als je MCR of Riichi speelt
(verliezen mag je niet noemen als antwoord)?
Als een speler Mahjong/Hu/Ron roept en
een andere speler “boos” wordt , “gooit “ met de
stenen of... een speler constant zegt : ik ben al
wachtend sinds… of…. een speler kijkt naar de
stenen van de muur waar haar/zijn “winnende”
steen ligt.
Een vaste vraag in deze rubriek is:
Wat is het slechtste wat jou overkomen is tijdens
MCR of Riichi?
Vele (competitie) spelers om mij heen zaten al
een tijd te zeuren dat ik naar de Competitie groep
moest gaan, omdat ik niet veel Toernooien speel
zag ik het nut er niet van in. Tijdens het 9 Poorten
Toernooi vorig jaar zei ik tegen mezelf: als ik een
vogeltje win die op het
Podium staat, dan doe ik
dat. Helaas voor mij…….Ik
heb het vogeltje gewonnen,
dus ben ik in 2016
Competitie speler geworden.
Wat vind je erg leuk als je MCR of Riichi speelt
(winnen mag je uiteraard niet noemen)?
Het sociale contact dat je opbouwt met een
ander.
Wat is het leukste wat jou overkomen is tijdens
MCR of Riichi ?
De eerste keer zonder cijfers spelen tijdens een
24uur marathon MCR en toch niet als laatste
geëindigd.
Nou hier zijn we goed doorheen gekomen.
Tot slot nog een paar algemene vragen.
Heb je naast het Mahjong nog andere hobbies?
Ja, tuinieren en spelen met mijn hond
Wat is jouw favoriete huisdier en waarom?
Een hond, ben
opgegroeid met honden
in huis. Heb zelfs ooit
geslapen met een nest
pas geboren puppies
Aimi de hond van Ieneke
Wat zou je graag willen vragen aan iemand die je
niet kent, namelijk de volgende die “In de
schijnwerper” komt staan?
Ik zou niet weten wat.
Jouw voorwaarde voor dit interview was o.a. niet
te moeilijke vragen, klopt het of vond je het wel
moeilijk?
Kan nog net 

Nu nog maar twee vragen:
Welke vraag had je niet verwacht?
De eerste moeilijke vraag.
Welke vraag had je verwacht?
Hoe lang ik al Mahjong speel.

4. Zingend Mahjong
Op vrijdag 29 juli hebben Cisca Bazuin en Anneke
Bakker een korte Mahjongworkshop gegeven bij

in Oss aan 20 dames.
Als lid van het koor was die vraag gekomen,
omdat Anneke een keer niet meekon naar een
optreden vanwege een Mahjongtoernooi.
In de anderhalf uur die we hadden werd het een
soort "snuffel" Mahjongworkshop, waarbij Cisca
een korte uitleg gaf van de geschiedenis en het
spel en ik de Mahjongstenen liet zien en wat een
"Pung" en een "Chow" was. De 5 tafels hadden we
al klaar gezet, muren gebouwd en het plan was
om klassikaal de dames op Oost te laten gooien
met de dobbelstenen ......en toen ging het los!
Om met z'n tweeën bij 5 tafels uitleg te geven was
een zware dobber!!!
De Bamboe 1, nee dat is geen bloem .....en een
echte bloem "omruilen"....nee niet echt RUILEN,
maar aan de kant
leggen en een
nieuwe steen
pakken!
En NEE je mag niet
een steen pakken
van tafel van 3
rondes
geleden.....enz.enz.
Maar uiteindelijk maakten de dames "Pungs" en
"Chows" en werden "wachtend" en enthousiast !
Het was een rumoerige gezellige ochtend die
zeker vervolgd gaat worden want de volgende dag
heb ik al een afspraak gemaakt met 3
enthousiastelingen om bij mij thuis wat meer uit
te leggen over Mahjong! Ik heb ze gewaarschuwd
dat dit een nogal verslavend spel is.......
Dus wie weet zien jullie in de toekomst weer
nieuwe gezichten aan de Mahjongtafel die nog
kunnen zingen ook!
Anneke Bakker

5. Vakantietijd door Lucky Wong
We willen allemaal, wanneer we vrij krijgen, zo
snel mogelijk op vakantie. Op vrijdagmiddag al
vertrekken of gelijk de volgende zaterdag. Geen
tijd te verliezen van die schamele vrije dagen die
we maar hebben. Tassen staan al dagen gepakt en
het huis is aan kant. Planten hebben een sloot
water gekregen en de beesten zijn weggebracht
of er is verzorging voor geregeld. Hoe je het ook
doet, het blijft een hoop gedoe van te voren.
Maar…dan is het eindelijk zover!
Dan komt de volgende stress. Voor dag en dauw
op. Totaal uit je ritme en lamlendig de auto in.
Kinderen chagrijnig op de achterbank. Vervolgens
ga je vast ergens een mega file in. Of je komt er
op de snelweg al achter dat, door de verscherpte
controles en acties van het vliegveld personeel, je
de vlucht niet gaat halen. Of de vlucht is zo
vertraagd dat je uren kan lopen lamballen.
Nee, dat zijn geen grapjes. Wat zou het dan mooi
zijn als we het teleportatie-apparaat uit ‘Star Trek‘
konden gebruiken en konden roepen:

Hoppa!
In één
keer op de vakantie bestemming. Stralend weer.
Gelijk aan het zwembad op die ligstoel vlak bij de
zwembad bar. Jaaahhh dat zou mooi zijn!
Helaas mensen, dat gaat hem niet worden. Een
betere optie is wellicht een klein Mahjongspelletje
of een stok Mahjongkaarten in je handbagage. Dat
zou een uitkomst kunnen bieden. Zorg er in ieder
geval voor dat je medereizigers het Mahjongspel
beheersen of ga op vakantie met je
Mahjongmaatjes. ;)
We kunnen ‘Schiphol’ ook een voorstel doen om
een spelletjesruimte te maken.

Met wat games voor de jeugd,
wat Pokémons hier en daar
verstopt en een Mahjongtafel
met spel. Als het kan zelfs een
automatische tafel. Dan komen we alvast in de
luie sfeer van de vakantie. Ja, dat zou mooi zijn!
Als we dan een paar uurtjes te ‘killen’ hebben, zou
je daar de vakantie alvast kunnen inluiden. En
aangezien het Mahjongvirus de laatste tijd razend
snel om zich heen grijpt, kan dat met een paar
jaar best een mooie optie zijn om dan toch, in
zulke verloren uren, je lekker te vermaken….en
uiteraard weer een paar nieuwe mahjongvrienden
erbij te maken.
Fijne vakantie allemaal! We zien elkaar in
september weer terug.
Lucky Wong

6. Werkgroep wedstrijdwezen
De organisatie van het Bondstoernooi op 10
december 2016 is in volle gang, de zaal is er, de
catering is er en binnenkort volgt de link voor de
inschrijving.Tijdens dit jaarlijks terugkerend
toernooi is de mogelijkheid te spelen in de
varianten MCR voor recreanten en competitie,
Riichi en NTS.
Natuurlijk
hopen we
veel spelers
te mogen
begroeten
in de
Berchplaets
te
Berghem.
Voor het Europees Kampioenschap Riichi zijn
twee vrijgekomen plaatsen opgevuld door Harry
Kal en Ans Hoogland.
Voor het Europees Kampioenschap MCR 2017 is
inmiddels een datum bekend, dit is 25 -28 mei
2017. We wensen alle spelers succes met de
kwalificatie voor dit toernooi.
Menno van Lienden
wedstrijdwezen@mahjongbond.org

7. Aankomende toernooien
Riichitoernooien:
27 augustus is het Oranda Sai kou toernooi
georganiseerd door Schoonspel in Oss, inschrijven
kan op:
http://schoonspel.nl/oranda/documents/inschrijv
en.html
24 september is het Tsumo toernooi in Hendrik
Ido Ambacht, inschrijven kan via:
http://www.mahjongacademie.nl/contact/

Het is de redactie
opgevallen dat beide
toernooien achterblijven
met de inschrijvingen,
dus schrijf als nog in.

8. Toernooikalender tot 31 december 2016
Datum
27 aug.
10 sept.
17 sept.

Spelsoort
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
OrandaSai Kou
Negen Poorten
Rode Draak
Twente
Tsumo! Toernooi
Nederlands
Kampioenschap
Het Oostpoort
toernooi
Skôn Spel
Riichi Dutch
Open
De Dertien
Wezen
Bondstoernooi

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

MCR toernooien:
10 september is het Negen Poorten toernooi in
IJsselstein, inschrijven kan nog ??? via:
http://www.denegenpoorten.nl/toernooi/negenp
oorten2016-inschrijf-form.php
17 september is het Rode Draak Twente toernooi
in Hengelo, inschrijven kan door een email te
sturen naar:
rodedraaktwente@gmail.com
Ook de inschrijvingen van het Rode Draak
toernooi blijft achter dus trek de stoute schoenen
aan en
.

Verwachte verschijningsdatum
Nieuwsbrief 5 op 8 september

Jammer maar
hier had
Uw tekst
kunnen staan

Mahjong...
Steengoed!
Kopie naar promotie@mahjongbond.org
wel graag voor 2 september

Plaats
Oss
IJsselstein
Hengelo
Hendrik Ido
Ambacht
IJsselstein
Delft
Berghem
Oss
Berlicum
Berghem

