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Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de 6e nieuwsbrief heel veel leesplezier.
Helaas geen rubriek “in de schijnwerper” i.v.m. te
laat aanleveren van de kopie.
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Het eerste Tsumo toernooi
2. Van de voorzitter
3. Interview Martijn Klaar
4. Lucky Wong
5. Lustrum De Dertien Wezen
6. Mahjong Raadsel
7. Toernooi kalender
8. Rode Draken Wandkleed
9. Toernooi aankondigingen
1. Het eerste Tsumo! toernooi
De avond vòòr en de ochtend van
een toernooi zijn altijd erg
spannend voor de organisatie.
Slecht slapen alsof je een klein
kind bent dat de volgende dag
jarig is, komt iedereen wel op je
feestje. En die ochtend blijken er
wegwerkzaamheden
op de
Brienenoordbrug,
dat zie ik meteen als
ik zelf op weg ga
naar HIA en bedenk
dat dat spannend kan worden. Om 9.15 uur belt
de eerste om te melden dat ze in de file staat, niet
veel later nummer twee en drie. Goed, er zijn drie
mensen aanwezig die in kunnen vallen dus dat is
op te lossen. Om 10:00 uur is er slechts één speler
nog onderweg, die komt 10 minuten later binnen
en krijgt daarom 10.000 punten aftrek. Ondanks
dat staat hij al na de eerste ronde fier bovenaan.
De stress is dan in ieder geval voorbij en dan is de
sfeer gezellig ontspannen.
Nog nooit stond ik al voor aanvang van een
toernooi met een bos bloemen op het podium,

maar ik was daadwerkelijk dat kleine kind met dat
verjaardagsfeestje en kreeg daarom een prachtige
bos van Tsumo! Na de eerste ronde stond er voor
iedereen een kleine verjaardagtraktatie klaar.

Er deden dit toernooi zeker vijf debutanten mee,
voor hen was het ook erg spannend. Achteraf heb
ik van allemaal gehoord dat ze het leuk hebben
gevonden, de één was wat meer ontspannen dan
de ander maar op zich voor iedereen een goede
eerste ervaring.
Het scoreverloop heb ik eerlijk gezegd niet zo
goed bijgehouden en dat bleek ook wel met de
prijsuitreiking. Control freak als ik ben, heb een
enorme blunder begaan door met de
prijsuitreiking de
tussenstand na de
derde ronde te
gebruiken en daar pas
achter te komen bij de
uitreiking van de
laatste prijs. Afijn,
misschien is het de leeftijd, misschien dat ene
wijntje, het is in ieder geval zo gebeurd. Gelukkig
was iedereen nog aanwezig en hebben we nog
een en ander recht kunnen zetten. Pieter Potmeer
en Trees Meijer alsnog mijn excuses, jullie gingen
beiden dus erg goed tot en met de derde ronde.
Daarna zijn jullie
overmeesterd door
Janco Onnink en Ans
Hoogland die
respectievelijk derde en
tweede zijn geworden.

Maar grote overwinnaar, de laatkomer van die
ochtend die de gehele dag bovenaan gestaan
heeft, met een overtuigend puntenverschil met
nummer 2 is geworden Martijn Gulmans. De jeugd
laat van zich horen en dat is goed voor
Mahjongend Nederland!
Mijn droom is in ieder geval uitgekomen, een
Mahjongtoernooi als verjaardagscadeau!
Dees Heemskerk

Van 9 t/m 18 september jl. was het Europese
Kampioenschap 2016 Honkballen in Hoofddorp. Ik
had een passe-partout gekocht
en kon lekker overdag en ‘s
avonds naar het honkballen
kijken. Je denkt waarschijnlijk:
wat heeft Honkballen nu met
Mahjong te maken? Nou, meer
dan je denkt. Deze EK-organisatie draaide volledig
op een groot aantal vrijwilligers. Halverwege de
wedstrijd, tijdens de wissels en het prepareren
van het veld werden alle vrijwilligers weer
bedankt en kregen ze een enorm applaus van het
publiek.
Terug bij Mahjong. Aan het einde van een
toernooi krijgt de toernooiorganisatie vaak een
applaus van de deelnemers evenals de
scheidsrechters. Terecht, dunkt me.
Maar, beste Mahjongers,
denk ook eens aan de
bestuurders van de
Mahjongclubs, de
werkgroepsleden, de scoreverwerkers en de
andere stille krachten.
Mijn suggestie is dan ook: bedank deze mensen
ook eens, want zonder hen kunnen wij niet
genieten van het edele spel Mahjong.
Vanaf deze plaats dan ook een groot applaus voor
al deze vrijwilligers.
Op 12 november is het NMB-voorzittersoverleg.
We hebben alle voorzitters inmiddels uitgenodigd

en voorzien van veel te bespreken onderwerpen.
We willen immers met elkaar een koers voor de
NMB en haar leden bepalen. Ik licht er alvast een
onderwerp uit: We willen heel graag vanuit elke
Mahjongclub een correspondent hebben, die ons
het nieuws kan aanleveren of met wie we een
actie zouden kunnen organiseren.
Heb je belangstelling en wil je er meer over
weten, stuur een mailtje naar
promotie@mahjongbond.org.
We vertellen je dan precies wat er zo leuk is aan
deze vrijwilligers-job.
Heb je ideeën die volgens jou aan de orde dienen
te komen op het voorzittersoverleg, dus ook van
de leden, stuur dan een mailtje naar
secretaris@mahjongbond.org en je hoort meer
van ons.
Ook hier geldt het motto “samen opbouwen”.
Dit jaar organiseert de Nederlandse Mahjong
Bond voor alle NMB-leden weer het traditionele
Bondstoernooi, op zaterdag 10 december 2016 in
De Berchplaets te Berghem.
Alle NMB-leden worden van harte uitgenodigd om
op deze dag hun Mahjongkunsten te vertonen.
We spelen Riichi, NTS en MCR (voor recreanten en
competitiespelers). Voor NTS-spelers betreft dit
het 4e toernooi voor het Nederlands
Kampioenschap. Alle Nederlandse Kampioenen
worden op deze dag gehuldigd.
De kosten voor deelname bedragen € 10,00
(inclusief lunch).
Je kunt je inschrijven via de site
mahjongbond.org/bondstoernooi/inschrijven.
Ik verwacht een groot deelnemersveld en kijk dan
ook al uit naar je komst.
Graag tot ziens bij een van de Mahjongtoernooien
of activiteiten.
Jan Warbout

3. Interview Martijn Klaar
De redactie vond het een goed
plan om met Martijn Klaar te
spreken zo kort voor het EK
Riichi.

Martijn, je bent inmiddels 9 maanden Nederlands
Kampioen Riichi.
Heb je het idee dat je anders bent gaan spelen,
bijv. mensen wijzen op hun zwakheden etc?
Nee, ik ben niet anders gaan spelen. Ik wijs
mensen niet op hun zwakheden, maar geef soms
kleine tips. Bijvoorbeeld hoe je het makkelijkst
de ene rij stenen op de andere zet tijdens het
bouwen van de muur.
Heb je het idee dat er anders tegen je gespeeld
wordt tijdens de wedstrijden?
Nee, volgens mij zijn mensen niet anders tegen
mij gaan spelen.
Als de tegenstanders al anders tegen je spelen het
heeft nog niet veel invloed als je de stand bekijkt,
je staat 3e in de rangschikking. Volgens de redactie
heeft jouw speelwijze toch iets speciaals.
Kun je de redactie een tip geven wat jouw
speelwijze zo uniek maakt?
Ik denk niet dat mijn speelwijze uniek is. Ik steek
er wel tijd in, dat wel. Naast een fulltime baan,
een fulltime (tweede) academische studie,
sociale contacten en hobby’s, moet ik bewust tijd
maken om te spelen. Ik neem dan bijvoorbeeld
een dag vrij van werk.
Helaas speel ik minder vaak 'live' dan ik zou
willen, dus om dan
toch te kunnen
oefenen speel ik met
enige regelmaat
online via Tenhou.
Hoe lang speel je Riichi en van wie heb je het Riichi
geleerd?
Ik speel sinds begin 2014 Riichi. Nicole vertelde
dat men nog een speler zocht voor de tweede
Riichi-laddercompetitie die, op dat moment, over
twee weken van start zou gaan. Ik wist niets van
deze mahjongvariant, maar gaf me gelijk op. We
hebben toen veel gepraat over de regels en het
tellen van de hand. In totaal heb ik een
kwartiertje aan onze mahjongtafel
gezeten om zaken te leren als het
bouwen en openen van de muur
en de tafelmanieren. Op die eerste
speeldag won ik gelijk de wisselbeker.

In het weekend van 8 oktober vinden
de Europese Kampioenschappen
Riichi plaats in Groot Brittannië. Hier
doe jij uiteraard aan mee als kopman
van de Nederlandse Equipe.
Heb je nog een speciale voorbereiding? Bijv.
speciale handen herkennen en uitspelen?
Ik heb geen speciale voorbereiding voor het EK.
Net als voor elk toernooi neem ik nog eens in
detail de spelregels door. Iedereen heeft wel
eens goede stenen, maar als je die niet krijgt,
moet je wel alle mogelijkheden weten om er
tóch wat van te maken. Ik kan daarom iedereen
aanraden de regels aandachtig door te lezen voor
een toernooi om het maximale uit elke hand te
halen. Dat hoeft trouwens niet te betekenen dat
je de hand wint; onderschat het verdedigend
spelen niet.
Bij de meer fysieke sporten nemen de sporters
voor de wedstrijd veel rust, doe jij dat ook?
Ik heb weinig tijd voor rust in het dagelijks leven,
dus rust nemen voor het EK, nee, dat zit er niet
in! De dag ervoor neem ik trouwens deel aan de
scheidsrechterbijeenkomst.
Kun je ons een schema geven zoals je denkt de
eerste speeldag voor te bereiden?
Echt voorbereiden doe ik niet. Ik laat het gewoon
op me afkomen. Ben daar heel relaxed in.
Heb je jezelf een doel gesteld en wanneer ben je
tevreden op het Europese Kampioenschap?
Het doel voor mij van die dagen in Farnham is
lekker spelen en samen met Nicole genieten van
ons eerste EK.
Wil je nog iets toevoegen aan dit interview?
Toevoegen? Ja, misschien is dit een goed
moment om aan te kaarten dat Riichi niet iets is
dat je 'erbij' doet (naast MCR). Het is een
compleet ander spel, met een andere dynamiek
dan MCR. Ik merk bij mezelf dat als ik zowel
Riichi als MCR speel, ik bij beide varianten iets
van mijn ‘scherpte’ verlies. Zou ik méér tijd voor
mahjong kunnen maken, dan zou ik
hoogstwaarschijnlijk hier geen last van hebben,
maar dat lukt niet.
Ik heb daarom ervoor gekozen maar één

mahjongvariant te spelen.
Dat is voor mij Riichi, omdat ik dat de meest
interessante en meest uitdagende variant vind.
Martijn bedankt voor dit interview.
De redactie wenst jou en de rest van de
Nederlandse Equipe veel plezier en succes toe
tijdens het Europees Kampioenschap Riichi.
De nieuwsbrief zou het leuk vinden als we een
persoonlijke impressie zouden krijgen van de
speler die het hoogst geëindigd is van de
Nederlandse Equipe.
4. Lucky Wong: Deukje en krasjes
“Dit zat er toch nog niet?” vroeg hij, terwijl hij
zachtjes zijn vinger over het kuiltje in zijn
autodeur liet gaan.
“Ik heb het nog niet
eerder gezien” zei hij
terwijl wij meekeken.
Hij keek nog eens.
“En deze krasjes zaten
er ook nog niet”. Ook
daar wreef hij even
over.
Hij was er heel rustig onder. “Volgens mij zat het
er daarnet nog niet hoor” herhaalde hij zichzelf.
‘Daarnet’ was bij de andere locatie, zo’n kleine 5
km verderop. Daar hadden wij ons in de eerste
instantie verzameld en dus ook allemaal bij elkaar
geparkeerd. Nu stonden wij na terugkeer van een
boottochtje op de parkeerplaats in het haventje.
Bij zijn auto. En nu zag hij voor het eerst de
beschadigingen op zijn portier. Een deukje en een
setje krasjes op het rechterportier. We stonden
erbij en keken er met z’n allen naar.
“Maar is dit jouw auto wel?” vroeg er één uit het
gezelschap. Hij keek nog eens. “ja, lijkt er wel op”.
“Had je hem hier geparkeerd dan? Ik dacht dat je
verder weg stond?”
Langzaam liep hij om de auto heen. Keek eens
naar binnen. Uiteindelijk keek hij naar het
nummerbord. “Verrek! Het is hem inderdaad
niet!”
Het leven leek in hem terug te stromen.
We keken met z’n allen naar al de geparkeerde
auto’s
op
de
parkeerplaats.
En ja hoor!
Even verderop stond
exact dezelfde auto.

In dezelfde uitvoering. Met exact dezelfde kleur.
Zijn auto! Zonder krasjes! Zonder deukje in het
rechterportier! En hij was zichtbaar blij.
“Wat een geluk!” riep één van de dames nog.
En dat was het. Hij had geluk gehad. Het was niet
zijn auto met het deukje en de krasjes. Zo zie je
maar, soms zit geluk gewoon in een klein hoekje.
Maar…… je moet er maar net naar kijken...je moet
het maar net zien. Veel Wong!

Lucky Wong

5. Lustrum De Dertien Wezen
Op woensdag 7 september 2016 was het
feest:

bestond 10 jaar! Ter gelegenheid van het
lustrum werden alle leden door de club
genodigd om een hapje te eten op de vaste
speellocatie, Herberg de Gouden Leeuw.
Terwijl het voorgerecht
werd opgediend, wist Gerda
ons te vermaken met een
verhaal over het ontstaan
van de club. Daarnaast wist
zij nog een hele hoop
namen te noemen van voormalige leden die
menigeen zich nog kon herinneren. Een mapje
met foto’s van de allereerste clubavond
circuleerde tijdens het eten en gaf voldoende
gespreksstof. Na het eten was de jaarlijkse
ALV.
Het hoogtepunt van de
avond was de uitreiking
van de wisseltrofee voor
het clubkampioenschap,
welke dit jaar ging naar
Hermine Lemmens.
6. Mahjongraadsel Riichi
Op het eerste raadsel zijn 12 inzendingen geweest
waarvan 4 personen de juiste uitslag geraden
hebben. Het juiste antwoord was antwoord B.

De winnaar is getrokken door de eerste letter van
de voornaam (G, J, L, R) te laten trekken door een
onafhankelijk iemand. Het is Ger
Vos geworden en de prijs is een
Mahjong Tas die uitgereikt wordt
op het Bondstoernooi.
Het nieuwe raadsel (met dank aan Nicole) is
specifiek voor de Ricchi spelers onder ons.
Soms bevind je je in een luxe positie: je hebt
een Full Flush/Chinitsu hand die een flinke score
kan opleveren, het aantal mogelijkheden om
'Ron' te maken kan overweldigend zijn. Daarom
een vingeroefening om de 'wachten' te
herkennen.
Je bent dealer en hebt Ricchi gedeclareerd met:

Dora:

8. Rode Draken wandkleed
Wie kent ze niet Ada en Jan Ketzer. Voor iedereen
een opfrissertje: Ada en Jan waren de eersten die
het Rode Draak Toernooi
organiseerden in 1986
(foto) en dit toernooi is
met glans het oudste
Mahjong toernooi in
Nederland.
Maar nu blijkt ook nog eens dat Ada creatief is; zij
heeft een wandkleed gemaakt wat voor het eerst
te zien was op het Rode Draak toernooi van 17
september. De redactie wil de rest van
Mahjongend Nederland dit kunstwerk niet
onthouden:

Ura Dora:

Jammer genoeg geen Ippatsu , maar een ander
is zo attent  je de winnende steen aan te
gooien.
Vragen:
A) Met welke stenen kan je 'Ron' maken?
B) Hoeveel punten krijg je in elk van deze
verschillende situaties?
Antwoorden graag doorgeven voor 6 november
aan: promotie@mahjongbond.org
In de volgende nieuwsbrief zal een NTS raadsel
komen.

7. Toernooikalender tot 31 december 2016
Datum
22 okt.
5 en 6 nov.

Spelsoort
MCR C + R
Riichi

20 nov.

MCR C + R

10 dec.

Riichi
NTS
MCR C+R

Naam
Skôn Spel
Riichi Dutch
Open
De Dertien
Wezen
Bondstoernooi

Voor meer informatie zie:
mahjongbond.org/toernooien/

Mahjong
... Steengoed!

Plaats
Berghem
Oss
Berlicum
Berghem

Ada verschrikkelijk knap gedaan.
9.Toernooiaankondigingen
Dit keer blijven we in het gezellige zuiden met de
aankomende toernooien:
22 oktober 2016 in Berghem
Skôn Spel Mers 1 MCR
Mahjong. Kompetitie
spelers en recreanten
5 en 6 november in Oss
Ricchi Dutch Open Mers
2 toernooi.

Nieuwsbrief 7 verschijnt op 8 november.
Kopie inleveren s.v.p. voor 30 oktober bij:
promotie@mahjongbond.org

