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Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt al weer de 5e nieuwsbrief heel veel
leesplezier.
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Van de voorzitter
2. In de schijnwerper
3. Lucky Wong
4. Fair Play
5. Mahjong clinic Maarn
6. Aankomende toernooien
7. Het bondstoernooi
8. Toernooikalender

Zaterdag 27 augustus was ik op bezoek bij de
vereniging Santpoorts Belang. Op deze middag
was er een “open huis” waarbij de docenten hun
cursussen en activiteiten konden aanprijzen. Ook
de afdeling Mahjong stond hier met een demo en
het was wel heerlijk om in de buitenlucht met zijn
vieren te spelen. Een persoon die de toelichting
verzorgde, vlakbij de ingang. We kregen dan ook
veel bezoekers. Het tussenresultaat: 10 cursisten
gaan in november starten met de cursus Mahjong
voor beginners.
Om je een indruk te geven van de omvang van de
vereniging Santpoorts Belang: zij organiseren 130
verschillende cursussen en activiteiten en dat met
125 vrijwilligers. Dat vind ik wel indrukwekkend
en Mahjong is erbij.
Ik weet niet of het je opgevallen is in de media,
maar er wordt regelmatig gesproken over “het

vereenzamen van ouderen”. Zo ook de in het NRC
van 22 augustus: twee hoogleraren en een
ouderenarts melden: “Ouderen moeten zelf
eenzaamheid voorkomen”.
In een ingezonden brief van de voorzitter van de
Nederlandse Bridge Bond van 30 augustus doet hij
een oproep [ik vat samen] om te zorgen dat deze
personen in een sociaal netwerk komen, dit geeft
meer levensvreugde en veel positieve effecten.
Het huis uitkomen vindt men al leuk.
Nu naar het edele spel Mahjong, volgens mij ligt
hier een kans voor de Mahjongclubs om de
ouderen te benaderen, te begeleiden en ze
Mahjong te leren met hierna het organiseren van
veel Mahjongavonden of overdag.
Wil je hierbij ondersteuning d.m.v. advies e.d.,
stuur dan een mailtje naar
promotie@mahjongbond.org
Het komt steeds dichterbij, de
Europese Riichi Mahjong
kampioenschappen.
Deze worden gehouden van 7 t/m 9
oktober. Het is een MERS 3 toernooi met 12
Hanchans in 3 dagen en wordt gehouden in Great
Hall of The Maltings in Farnham, Surrey, UK.
Vanuit Nederland doen de volgende personen
mee aan dit EK:
Ad van der Linden
Anneke Keyl
Ans Hoogland
Désirée Heemskerk
Dimphy van Grinsven
Eveline Broers
Gerda van Oorschot
Hanneke Morel
Harry Kal

Janco Onnink
John Kuijpers
Marian Peerdeman
Martijn Klaar
Nicole Haasbroek
Pauline van der Linden
Yvonne van der Heide
Samen met Rusland vormen we de grootste
delegatie. Namens het NMB-bestuur en alle
Mahjongers, wensen we de deelnemers heel veel
succes en WONG. Het zou mooi zijn als we
eremetaal mee naar huis konden nemen.
Vooraf aan dit EK wordt er een Riichicursus
gegeven op 6 oktober. We zijn erbij met de
volgende personen John, Ans, Nicole, Els Kuijpers
en Martijn. Aan het eind is er een examen. Slaag
je, dan ben je een gecertificeerde Riichi
Scheidsrechter en daar zijn we heel blij mee!
We wensen je heel veel succes met deze cursus
en het halen van dit examen.
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. Aan ons motto “samen opbouwen” willen
we weer verder invulling geven.
Medio september willen we een mail sturen naar
de Mahjongclubs met daarin de onderwerpen met
een korte toelichting. Tevens willen we een aantal
stellingen bespreken.
Dit overleg zal “bol” staan van de onderwerpen en
is bepalend voor de koers die de NMB met zijn
Mahjongclubs zal gaan varen. Dit vraagt een
goede voorbereiding en een waardevolle
discussie. We stellen dan ook de Mahjongclubs in
de gelegenheid om deze onderwerpen in de
periode vanaf medio september tot 11 november
te bespreken binnen het bestuur en met haar
leden.

Vanuit het NMB bestuur zouden wij in ieder geval
de volgende onderwerpen met de voorzitters
willen bespreken:
Het toernooireglement (er is dan een nieuwe
versie beschikbaar)







Financiële stand van zaken, incl. het
Bondstoernooi
Beleid over het gedrag aan de speeltafel,
het spelniveau, promotie van Mahjong en
cursussen en trainingen
Diverse stellingen over o.a. de
contributie, competitiespeler en recreant
Toernooischema 2017 en verdere
ontwikkelingen
Voorstel van de beste Mahjongclub

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 naar secretaris@mahjongbond.org
In de volgende Nieuwsbrief zal ik nog terugkomen
op het bondstoernooi van 10 december 2016.
Graag tot ziens bij een van de Mahjongtoernooien
of activiteiten.
Jan Warbout

2. In de Schijnwerper
De naam Joyce Goddijn was niet
zo bekend bij de redactie, jouw
naam is aangedragen de naam
vinden wij als redactie niet van
belang , het gaat om de
geïnterviewde. Zo dat was de intro tot dit stukje
voor de nieuwsbrief laten we maar eens
beginnen met het vragenvuur.
Joyce wat dacht je toen de redactie jou vroeg
voor een interview?
Mijn man en ik hadden net tijdens de mooie week
eind augustus op een terras een hapje gegeten en
keek ik voor we weer terugfietsten naar ons
vakantiehuisje in Ommen op mijn telefoon of er
nog een berichtje was. Mijn reactie was: wat
grappig! Want het grappige was, dat ik net de
week ervoor een klein interview met de titel

“Winden waaien en draken vliegen mee” voor een
wijkkrantje had ingevuld om Mahjong voor mijn
clubjes in mijn buurt te promoten.
Kun je de lezers van de Nieuwsbrief vertellen wie
Joyce Goddijn is?
Ik ben 66 jaar en al ruim 46
jaar getrouwd met Peter.
We hebben 2 lieve hondjes,
de Shih-Tzu’s; Ming en Yoekie. Toen ik 58 werd,
ben ik gestopt met werken. Ik heb 28 jaar als
docente Engels en Nederlands in het voortgezet
onderwijs gewerkt en heb daarna nog 5 jaar met
extra veel plezier lesgegeven aan
Nederlandstalige mensen die niet of niet goed
kunnen lezen en/of schrijven. Daarvan zijn er
helaas nog steeds erg veel in Nederland. Soms
kunnen mensen niet eens de dagen van de week
lezen, hun naam schrijven en al helemaal geen
teksten op verpakkingen van bijvoorbeeld
schoonmaakmiddelen, van recepten, in kranten of
van gebruiksaanwijzing lezen. Voor de lessen
Nederlands moest veel speciaal lesmateriaal
gemaakt worden. Ik gaf daar behalve Nederlands
ook Engels en computerles.
Bij welke club speel je op dit moment?
Eigenlijk speel ik bij 3 clubs. Ik leid sinds 2009 2
clubjes in het Couvéehuis, een wijk- en
dienstencentrum in Scheveningen. In 2010 ben ik
bij Oostpoort in Delft gaan spelen en sinds
afgelopen december speel ik bij de nieuwe club
Haagse Kringen.
Verrassend drie clubs. Dan houd je weinig tijd
over voor andere dingen. Je hoort wel eens
mensen die lid zijn van twee clubs.
Ik durf het haast
niet te vragen,
maar heb je nog
tijd voor andere
hobby’s?
Ik zit ook nog op
een Popkoor,
Pepperoni te Den Haag. Het is heerlijk om met
een gezellige groep van ca. 40 zangers elke week
leuke popnummers als Home van Dotan, Valerie
van Amy Winehouse en Viva la Vida van Coldplay

te zingen. Je werk samen naar een goed resultaat
toe en we treden daarmee een paar keer per jaar
op. Daarvoor moet ik regelmatig ook thuis
oefenen.
Sinds een jaar of 7 hebben mijn man en ik een ebike en gaan regelmatig ergens in Nederland,
Duitsland of Frankrijk fietsen. Heuveltjes geen
probleem! Daarnaast houden we ook van het
maken van verre reizen, waarvan ik dan terug
kom met minstens 3000 foto’s en weer een tijdje
zoet ben met het maken van een fotoboek.
Daarnaast lees ik ook graag boeken, bij voorkeur
op mijn tablet en ga regelmatig naar toneel of
cabaret.
Je speelt bij De Haagse Kringen, een van de
jongste clubs bij de NMB.
Je beheert de penningen van de club. Ben je ook
nog betrokken geweest bij de oprichting en
ontstaan van de club?
De Haagse Kringen is opgericht op 1 maart 2016
en daar speelt men volgens de MCR-spelregels.
Tijdens een serie kennismakingslessen in
december ben ik een kijkje gaan nemen omdat
Peter van der Smitte, die ook bij Oostpoort in
Delft speelt, een MCR-club in Den Haag probeerde
te starten. Ik was eigenlijk niet van plan er te gaan
spelen, maar na een serie lessen onder leiding van
Jan Warbout en Anton Kösters vond ik MCR toch
ook wel een erg leuke variant en bij de eerste
vergadering om de club in Den Haag op te richten
was ik aanwezig om mee te denken. Per 1 maart
was Haagse Kringen een feit.
Je bent dus ook een NTS speelster.
Van wie heb je NTS geleerd?
Bij de Oostpoort neemt
meestal Joop van Doorne maar natuurlijk ook Anton
Kösters - de nieuwe spelers
zeer vaardig en geduldig onder hun hoede.
Mahjong was niet nieuw voor me, wel de NTSspelregels. Ik speelde eigenlijk al Mahjong toen ik
een jaar of 15 was, bij een vriendin met een
Indische achtergrond. Die vriendschap verwaterde
echter en het spelen ook. In 1994 gingen mijn
man en ik een rondreis door China maken en

zagen het spel overal gespeeld worden. In Hong
Kong kocht ik mijn eerste spel, een bamboe met
been variant. Thuisgekomen bleken mijn
buurvrouwen het spel ook te spelen en af en toe
kwamen we bij elkaar. We speelden volgens
bepaalde huisregels, waarbij bloemen en
seizoenen met hun verdubbelingen en sjoemelen
- aan het begin van een ronde op een bepaald
manier stenen met elkaar ruilen - een onderdeel
van de regels waren.
Wat was je gedachte toen je voor het eerst de
Mahjong stenen zag op de eerste avond?
Mijn eerste keer is zo lang geleden, dat ik dat echt
niet meer weet. Wel kan ik met heel veel plezier
naar allerlei verschillende uitvoeringen van

Mahjongspellen kijken. Vooral al die verschillende
Bamboe 1 (Pe-ling), Kringen 1 en de bloemen en
seizoenen. Een paar jaar geleden ben ik begonnen
met verzamelen en heb een kleine collectie van
18verschillende spellen: onder andere een oud
(ca. 1925) en nieuw (2014) kastje van
bamboe/been stenen, hout (ca. 1960), blanke
zowel als zwarte bamboe stenen (ca. 1925), een
spel van hout met plakjes celluloid van de firma F.
Richter (1923), een blikken doos met een
bakelieten Babcock spel (ca. 1925) en een
Vietnamees spel dat er heel oud uitziet  maar
vrij nieuw is. Het liefst speel ik echter met grote
kunststof stenen met een zilveren achterkant.
Speel je nog andere varianten van het Mahjong
en zo ja welke?
Bij mijn groepjes met 9 en 14 spelers van het
Couvéehuis in Den Haag speel ik de spelregels van
de Nederlandse Mah Jong Vereniging (NVM), met

de ‘50 Bijzondere Spelen bij het Mah Jong’. Hierbij
zijn veel limietspellen mogelijk zoals Crocheting,
Knitting, Draken Chow, Windy Chow etc. wat deze
spelregels erg leuk en afwisselend maakt.
Kun je globaal verschillen aangeven en jouw
voorkeur aangeven?
Eigenlijk vind ik de NTS-regels wel de minst
interessante, omdat er maar beperkte
mogelijkheden voor een leuk limietspel zijn. Ik
heb eens een mailtje naar de bond gestuurd met
de vraag of er meer limietspellen toegevoegd
zouden kunnen worden, maar dat bleek niet
mogelijk. En misschien ben ik wel de enige die dat
wil! Ha, ha! Het is echter erg gezellig om 2x per
maand in Delft te spelen, dus dat blijf ik wel doen.
MCR speel ik wekelijks met inmiddels al een
groepje van 11 spelers. Die regels vind ik erg leuk.
Er zijn veel combinatiemogelijkheden. Het lastige
daar is wel dat de berekening wat ingewikkelder
is. Je vergeet snel een of meer punten. Gelukkig
mogen we elkaar bij de berekening helpen. Juist
het spelen van drie varianten maakt het voor mij
interessant genoeg om elke week minstens 3x te
spelen, anders zou ik dat waarschijnlijk niet doen.
Minstens, zeg ik, want soms spelen mijn man en ik
ook nog thuis met 2 stellen vrienden!
Er zijn voor het interview altijd twee vaste
vragen die beantwoord moeten worden. De een
vind het moeilijk te beantwoorden en de ander
vind het de makkelijkste vragen van het
interview.
Eens kijken hoe deze vragen jou afgaan:
Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij het
Mahjongen?
Ach, wat is slecht. Ik heb wel eens bijna laatste
gestaan bij een toernooi, maar uiteindelijk gaat
het me toch om het spelen met leuke mensen
met eenzelfde passie. En het fijne is dat je elke 10
tot 15 minuten weer nieuwe stenen en nieuwe
kansen krijgt. Natuurlijk moet je tijdens het spel
de regels volgen, maar ik vind het wel belangrijk
dat er leuk wordt gespeeld en niet met het mes
op tafel. Winnen is fijn, maar sportief spelen is
belangrijker.

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het
Mahjongen?
Mijn man en ik zijn pas naar de
bergvolkeren in Zuid-China
geweest. Op een gegeven
moment kregen we een kamer
met …. een heuse elektrische
Mahjongtafel. Ik heb de
andere 3
reisgenoten
(we waren
maar met 5
reizigers)
kennis laten
maken met
Mahjong.
Erg leuk om een keer op zo’n tafel te spelen.
Zo de vaste vragen hebben we weer gehad, we
komen haast aan het einde van het interview.
Hoe verklaar jij dat in de grote steden zo weinig
animo is voor Mahjong?
Deels door alle andere dingen die je daar kunt
doen en deels door de onbekendheid met het
echte Mahjongspel. Veel mensen die van
spelletjes houden, schijnen de computer variant
wel te kennen. In steden wordt ook veel meer
bridge gespeeld. Daarvoor zijn oneindig veel
mogelijkheden bij clubs en in buurthuizen.
Heb jij voor de volgende persoon “in de
schijnwerper” een vraag (het is een man).
Dit is misschien wel een erg moeilijke vraag! De
gemiddelde leeftijd van Mahjongspelers is best
hoog. Heb je misschien een idee hoe jongeren
enthousiast voor Mahjong gemaakt kunnen
worden?
Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen
en wat is jouw antwoord op deze vraag?
Helaas komt er niets in mijn hoofd op.

3. Lucky Wong
Terug van weggeweest. Wat heerlijk hè, wanneer
er weer wat ritme terugkomt. De vakantie is
voorbij en de orde van de dag is weer terug. Weg
gaan is leuk, maar thuis komen ook. Lekker weer

in je eigen bedje. Geen herrie meer op de gang
van onbekenden die geen rekening houden met
de andere gasten. Gewoon andijvie of spinazie
eten met gekookte aardappelen en niet iedere
avond frietjes. Niet meer met de WC rol onder de
arm de
camping over.
Niet meer
door dat vieze
voetenbadje
voordat je het
zwembad in
kan. Niet meer
met je bordje in de rij in het bomvolle restaurant
van het all-inclusive hotel, waar net die andere
vakantieganger de grote zilveren schaal
leegschept waar jij je zinnen op gezet had. Ja, zo
aan het eind van de vakantie komt altijd toch
weer het gevoel van ‘Het is goed geweest zo. Ik
ben klaar om weer naar mijn eigen stekkie te
gaan’.
Thuiskomen heeft ook zo zijn leuke en minder
leuke kanten. Want als die auto dan eindelijk voor
de deur staat, moet die ook leeg. Of, als je dan na
een lange vliegreis op Schiphol aankomt en voet
op Nederlandse bodem zet, moet je toch nog dat
hele stuk naar huis terug. En je kunt op je kop
gaan staan, zeggen dat je morgen wel de auto of
koffer uitpakt, maar
dat pikken ze
allemaal niet. Het
moet direct na
aankomst! Want die
was moet morgen vroeg gelijk de wasmachine in.
En die toiletspullen zijn ook direct nodig. Dus ja,
het moet er toch allemaal uit, hoe moe je ook
bent….
De dagen erna krijgt alles weer zijn vertrouwde
plekje, ligt de was weer schoon in de kast en gaat
iedereen weer zijn eigen gangetje. Wekkers
worden weer ingesteld, fietsbanden weer
opgepompt om veilig en op tijd op school te zijn
en vervolgens tellen we op onze vingers de weken
af die we nog MOETEN voordat we weer vakantie
hebben. Ach ja, zo gaat het ieder jaar zo’n beetje.
En ieder keer doen we het allemaal met alle
plezier weer opnieuw.
En in die tussenliggende weken gaan we lekker
naar de Mahjong-toernooien toe. Waar we met

een stralend bruin koppie plaats nemen aan de
tafel. Er komen er weer genoeg aan. Dan denk ik
bij mezelf ‘Wat is het leven mooi’ Toch?!
Veel wong!
Lucky Wong

4. Fair Play - een kwestie van respect
Als je honderd mahjongspelers vraagt, wat zij
onder 'Fair Play' verstaan, krijg je evenzoveel
antwoorden.
"Géén misbruik van de spelregels om te winnen.",
zegt de één, "Het zorgen voor harmonie aan de
tafel.", zegt de ander, etc.
Voor mij is het de ruimte die ik
een speler gun om kleine
misstappen tijdens het spel te
corrigeren en mijn
welwillendheid om hem/haar
te helpen. Het spreekt voor
zich dat dit binnen de grenzen
van de spelregels moet vallen.
Vraag: De regels geven duidelijk aan dat een
speler Fair Play moet laten zien, maar je merkt
wel eens dat dat niet gebeurt. Kun je Fair Play
afdwingen?
Antwoord: Hoewel de regels inderdaad oproepen
tot Fair Play en respect voor medespelers (zie bijv.
art. 2.3.2. van de Mahjong Competition Rules),
kun je dit niet eisen. Als een speler niet wil, kun je
schreeuwen of een scheidsrechter erbij roepen,
maar dat zal de zaak weinig of niet veranderen.
Je kunt wél je uiterste best doen om een sfeer te
creëren waarin spelers meer genegen zijn om zich
in te zetten voor Fair Play.
Twee zaken die volgens mij hiervoor noodzakelijk
zijn, zijn:
1. Goede kennis van de spelregels;
2. Goede tafelmanieren.
1. Goede kennis van de spelregels
Zoals in ieder spel is het van belang dat iedereen
goed op de hoogte is van de spelregels. Niet om
deze te misbruiken of om de grenzen op te zoeken
van wat mogelijk is, maar om het spel zo vloeiend
mogelijk te laten verlopen. Want niets is zo prettig

in de communicatie als wanneer alle partijen
dezelfde taal bezigen; als alle spelers de regels
kennen, kun je met je tafelgenoten gemakkelijk
een spelsituatie oplossen zonder dat de
scheidsrechter erbij wordt geroepen. Je weet
hoeveel ruimte je een speler kunt geven voordat
de grenzen van de spelregels worden
overschreden en die ander zal dat opmerken en
kunnen waarderen.Dit alles leidt tot een
aangename, zelfs gezellige sfeer.
2. Goede tafelmanieren
In tegenstelling tot het leven buiten de
mahjongtafel (waar het tentoonspreiden van
goede manieren niets oplevert en eigenschappen
als vriendelijkheid en behulpzaamheid als tekenen
van zwakte worden gezien), wordt tijdens het
mahjongspel het naleven van

zeer op prijs gesteld.
Het zorgt niet alleen voor rust aan tafel, maar het
feit dat een speler de moeite en tijd heeft
genomen zich de tafelmanieren eigen te maken,
laat zien dat diegene het spel serieus opvat. Dit zal
niet onopgemerkt blijven en zal de speler krediet
opleveren.
Vraag: Wat levert dit nu in de praktijk op?
Antwoord: Wanneer er een fout insluipt die (met
in acht neming van de spelregels) gecorrigeerd
mag worden, zal een speler daar alle gelegenheid
voor krijgen. Een voorbeeld hiervan is het
opmerken van het vergeten van de vervangende
steen na het maken van een kong tijdens het
MCR-recreantenspel of een potje riichi.
En wanneer de spelregels het toestaan een speler
te behoeden voor een dode hand, zal worden
ingegrepen.
Het zelfde geldt voor het tellen van de score; ook
hier zullen de andere spelers zich vaker (meer)
inzetten als een andere speler 'normaal' aan tafel
doet (ook hier: mits de spelregels dit toelaten).
Vooral de laatste situatie, het tellen van de
mahjonghand, leidt aan de tafel van MCRrecreanten en riichi-spelers vaak tot frustraties.
Hoewel de spelregels duidelijk aangeven dat er

samen geteld moet worden, zodat de hoogst
mogelijke score genoteerd kan worden, pakt dit
vaak anders uit.
Willekeur wie wél of wie juist níet te helpen, komt
jammer genoeg nog steeds voor. Hoe verwerpelijk
ook, begrijpelijk is het wel. Want zeg nou eerlijk:
het is niet leuk om een dikke hand te moeten
scoren die je zelf hebt aangegooid, terwijl diegene
die mahjong maakt, nog niet eens de basisregels
onder de knie heeft. Niets is zo vervelend als
wanneer iemand die spelregels niet kent, tóch de
tafel wint. Dat wringt, dat steekt...en vóór je het
weet, besluit je voor niemand aan tafel meer
moeite te doen en dat is natuurlijk niet
bevorderlijk voor de sfeer.
Toch geloof ik dat iedereen Fair Play kan laten
zien; het zit in iedereen. Geef
je medespelers het respect
dat ze verdienen, maar blijf
kritisch en laat de kaas niet
van je brood eten. Daag jezelf
uit om elke mahjonghand tot
iets moois te maken en
vergeet niet om te genieten van de gezelligheid!

6. Aankomende toernooien
Het is druk in Mahjongland de aankomende tijd
hieronder volgt een opsomming:
17 september Rode Draak Twente

24 september Tsumo! toernooi

1oktober Oostpoort toernooi

Vragen en/of opmerkingen? Maak van je hart
geen moordkuil en mail me:
reach_or_die@hotmail.com
Nicole Haasbroek

5. Mahjong clinic Maarn
Door de P&C werkgroep wordt op 30 november
2016 een MCR clinic gegeven in Maarn. Deze
clinic is bedoeld om mensen enthousiast en

geboeid te maken voor deze spelvariant en het
daarna te gaan leren. Bij voldoende deelname
start in januari een cursus van 4 avonden. Na
afloop hiervan kan men 1 keer per maand in de
Twee Marken meespelen met de Mahjongclub.
Datum en locatie: 30/11, 19.30-22.30 uur, De
Twee Marken, Trompplein 5, 3951 CR Maarn

1 oktober Nederlandse Kampioenschap
Recreanten bij

Voor meer info en eventueel inschrijvingen zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/

7. Het bondstoernooi

Dit jaar organiseert de Nederlandse Mahjong
Bond het Bondstoernooi op zaterdag 10
december.
Op het toernooi worden de volgende Mahjong
varianten gespeeld:
- MCR voor competitiespelers
- MCR voor recreanten
- Riichi
- NTS
Het Bondstoernooi wordt gespeeld in:
De Berchplaets
Sportstraat 3
5351BZ Berghem
De kosten voor dit toernooi bedragen per persoon
€10,-, inclusief lunch.
Na betaling van het inschrijfgeld is deelname
definitief.
De inschrijving en betaling van het inschrijfgeld
sluit op 1 december.
Inschrijven kan via de NMB site:
http://mahjongbond.org/bondstoernooi/
Vragen over het bondstoernooi kunnen altijd
gesteld worden via:
wedstrijdwezen@mahjongbond.org

8. Mahjongraadsel MCR
Zoals beloofd in een eerdere nieuwsbrief hierbij
het eerste mahjongraadsel. In elke nieuwsbrief
wordt een raadsel geplaatst van een MCR variant,
we beginnen nu met MCR Mahjong raadsel.
Succes met de oplossing.
Je wacht al een tijdje op de steen waarmee je
Mahjong kunt maken, de muur raakt op en je pakt
de laatste steen van de muur. Jawel, met deze
steen kun je Mahjong declareren.
De vraag is wat mag je nu tellen?

A)
Jouw hand en 4 punten voor ‘last tile’ en
daarbij 1 punt voor ‘self-drawn’.
B)
Jouw hand en
8 punten voor de ‘last
tile draw’.
C)
Jouw hand en
6 punten voor ‘melded
hand’
D)
Jouw hand en
8 punten voor de ‘last
tile draw’ en daarbij 1
punt voor ‘self-drawn’.
Oplossingen graag doorgeven aan:
wedstrijdwezen@mahjongbond.org
Onder de goede inzendingen wordt een prijs
verloot.

9. Toernooikalender tot 31 december 2016
Datum
17 sept.

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

Plaats
Hengelo
Hendrik Ido
Ambacht
IJsselstein
Delft
Berghem
Oss
Berlicum
Berghem

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

Nieuwsbrief 6 verschijnt op 8 oktober.
Kopie inleveren voor 30 september bij:
promotie@mahjongbond.org

Mahjong
...
Steengoed!

