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Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de 7e, wederom goed gevulde,
nieuwsbrief. De redactie wenst U veel leesplezier.
In de nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Van de voorzitter
2. Lucky Wong
3. Inzet P@C werkgroep
4. In de schijnwerper
5. Historie en oprichting van “Haagse Kringen”
6. Wist je datjes of niet?
7. Raadsel van de maand
8. Toernooikalender
9. PS

“Met blijdschap geven we kennis” met deze
aankondiging aan het eind van het Skôn Spel
Toernooi van 22 oktober, heb ik bekend gemaakt,
dat we een nieuwe Mahjongclub rijker zijn. Met
een groot applaus werd deze nieuwe
Mahjongclub verwelkomd. De naam, hoe kan het
ook anders, is “Mahjongclub Haagse Kringen”.
Met 14 leden zijn ze gestart en we heten ze van
harte welkom. Ook mocht ik de vice -Europese
Kampioen van Riichi, Desiree Heemskerk en John
Kuijpers met zijn 13e plaats feliciteren. Het was
weer Brabants gezellig op dit Skôn Spel Toernooi
met 108 deelnemers.
De ontknoping van wie wordt de “Nederlands
Kampioen” nadert. Alle deelnemers hebben nog
een Mahjongtoernooi te gaan op:

- 5 en 6 november Riichi Dutch Open te Oss. Het is
een MERS II Mahjongtoernooi met buitenlandse
deelnemers, totaal 52 deelnemers, de organisatie
is in handen van Schoon Spel.

- 20 november voor MCR recreanten en
Competitiespelers in Berlicum met nu al 96
deelnemers, de organisatie is in handen van
Dertien Wezen.
-10 december voor NTS op het Bondstoernooi in
Berghem.
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.
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.
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). Alle Nederlandse Kampioenen
worden op deze dag gehuldigd. Inmiddels hebben
zich al meer dan 100 deelnemers ingeschreven.
De kosten voor deelname bedragen € 10,00
(inclusief lunch).
Je kunt je inschrijven via:
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.

2. Lucky Wong “Een feestje”.
Hij zat daar maar in het hoekje. Keek wat rond,
maar kende niemand. Iedereen was druk aan het
praten met elkaar, alhoewel dat best wel een
opgave was vanwege de herrie. Hier en daar werd
gedanst. We probeerden wat tegen hem te
zeggen, maar hij was door de herrie onbereikbaar.
Dus wij schreeuwden in elkaars oren
en lachten zo nu en dan maar een
beetje naar hem. Ik maakte met mijn
biertje een proost gebaar naar hem. Uiteindelijk
schreeuwde ik de vraag of hij het niet erg vond
dat hij mee was gegaan
naar dit
feestje. Hij stak zijn duim
omhoog.
Toen de dame voorop in de polonaise hem
aanklampte om mee te doen, voorop van de
slinger, wurmde hij zich snel los. Dit was niet zijn
ding. Hij was mee voor ons en voor de jarige. Ons
groepje. Met feestjes zelf had hij eigenlijk
helemaal niets. Hij vierde zelf ook nooit wat. En hij
had al helemaal een hekel aan die mensen die
later op de avond zo overdreven uitbundig waren.
Het ‘We hebben het zo verschrikkelijk leuk’
gehalte loopt dan snel op vanwege al de ‘gratis’
sterke drank waar sommigen toch niet zo heel
goed tegen kunnen.
Maar daar in het hoekje zitten als buitenbeentje
bleef niet onopgemerkt. Iemand wilde hem ten
dans vragen maar hij bedankte vriendelijk. Ze
vroeg hem waarschijnlijk puur uit medelijden. Met
het idee dat hij het daar in zijn hoekje vast niet
naar zijn zin had. Maar niets was echter minder
waar. Hij vermaakte zich prima met observeren.
Wie hoorde er bij wie en welk gezicht hoorde bij
de verhalen die er binnen ons groepje verteld
waren.
En terwijl de muziek door dreunde, de lallende
mensen aan hem voorbij trokken in polonaise,
dreven zijn gedachten af. De volgende dag zou hij
weer lekker een potje mahjong spelen met zijn

vrienden.
Gezellig, zonder drank, niets gefaket, niets
onverstaanbaars.
Gewoon Mahjong met een kopje koffie en een
koekje erbij. Dat was namelijk
voor hem ….….een feestje…..

Veel Wong!
3. Materiaal en inzet voor Promotie
De werkgroep P&C heeft de beschikking over
promotie materiaal wat ter beschikking gesteld
kan worden voor de clubs. Het betreft
strandvlaggen, Chinese Lampionnen, Riichi en
MCR spellen en Kennismakingsfolders: NTS, MCR,
Riichi.
Dit materiaal is uitermate geschikt om een kraam
een beter uiterlijk te geven.
Heb je behoefte aan iets van het materiaal voor
promotie doeleinden stuur dan een email naar:
promotie@mahjongbond.org
Daarnaast kan de P@C werkgroep helpen bij
promotieactiviteiten, alleen willen we dat graag
minimaal twee weken van te voren weten i.v.m.
inzet van vrijwilligers.
4. In de schijnwerper
Interview met Dennis Bruggink
Dennis je was eigenlijk benaderd
voor de 5e nieuwsbrief maar door
ongelukkige omstandigheden ging
dat niet door.
Wat was je reactie toen je benaderd werd voor de
rubriek “in de schijnwerper”
Ik was blij verrast. Het stukje in de Schijnwerper is
altijd leuk om te lezen. En eigenlijk had ik niet
verwacht, dat ik zelf ooit voor deze rubriek
gevraagd zou worden. En ik ben benieuwd naar
wat de vragen zijn.
Hoe was je reactie toen het interview verzet werd?
Dat was eigenlijk niet zo'n probleem. Aangezien ik
sinds kort een nieuwe baan heb, moest ik hier
veel energie instoppen. Ondanks dat het maar
een interview is, moet je hier wel de tijd voor
nemen.
Dus daar was ik zeker niet rauwig om. Dat is ook
de reden waarom ik zo laat pas de vragen kan
beantwoorden.

Kun je en wil je omschrijven wie Dennis Bruggink
is?
Natuurlijk wil ik dat, echter jezelf omschrijven is
altijd lastig. Ik zal toch een poging wagen: Dennis
Bruggink is een man van 39 jaar en woonachtig in
Leiden, samen met mijn vriendin.
Mijn achtergrond is zeer divers, qua opleidingen
van PABO tot Archeologie. Wat betreft werk is het
al net zo divers, dat loopt namelijk van
Pensioenen, Thuiszorg naar Technische Helpdesk
bij een Internet/ Telefonie provider.
Zo dat was de intro, de eerste die afwijkend is. Je
bent ook de eerste man die geïnterviewd wordt.
Voel je vereerd dat je als eerste man geïnterviewd
of doet je dat niet zoveel?
Dat doet me niet zo veel. Eigenlijk is me dat tot
deze vraag niet eens opgevallen…. Maar is
natuurlijk wel leuk om als eerste man tussen dit
vrouwelijk geweld als ijsbreker te mogen
functioneren :-P.
De reden dat je benaderd bent is dat je NTS
speelt en dan eerste wordt op het IJsselkade
Ricchi toernooi. Het was voor veel mensen
verrassend dat je het toernooi won.

Was er een speciale voorbereiding voor IJsselkade
toernooi?
Nee, eigenlijk niet. Ik speel dit toernooi al een jaar
of 5 en is vooral een erg gezellig toernooi en een
vaste waarde in het jaar. Meestal is het wat later,
rond oktober/ november, maar een keer in juli is
ook niet erg.
Jammer dat dit het enige toernooi is waaraan je
deelgenomen, is dit een geval ”op het hoogte punt
moet je stoppen” of is er een andere reden?
Ohh nee, dit is zeker niet het eerste toernooi
hoor. Toevallig was het dit jaar meen ik wel het
eerste Riichi toernooi wat ik speelde, maar ik
speel over het algemeen meerdere toernooien.
Dit kan zowel Riichi, NTS als MCR zijn. MCR de
afgelopen jaren minder.
Kun je aangeven welke spelsoort je leuker vindt
NTS of Ricchi?
Ik vind Riichi leuker. Het spel is dynamischer, en er
zit een grotere gok factor in. In principe lijken
Riichi en NTS redelijk veel op elkaar (maar is met
alle mahjong varianten natuurlijk), en ik zie het
zelf als een aanvulling op elkaar. Door Riichi zie je

bepaalde mogelijkheden bij NTS en dat werkt ook
andersom.
Ben je wel eens in de war geraakt tijdens een
wedstrijd door de spelsoorten door elkaar te
halen?
Nee, eigenlijk niet. Het is wel eens zo dat wanneer
je een tweedaags toernooi Riichi hebt gespeeld,
en je speelt de volgende dag NTS dat je even 2
keer moet nadenken. Maar het is nog niet echt
door elkaar gaan lopen.
Hoe lang speel je al NTS, speel je dit regelmatig en
bij welke club?
NTS speel ik sinds begin 2010. Althans toen heb ik
me aangemeld om eens mee te spelen bij

Mahjong club Het Groene Hart, in Alphen aan den
Rijn. In 2008 heb ik mezelf MCR aangeleerd. Dit
speelde ik op de Mahjong site mahjongtime.com.
Op de club speel ik meestal één keer per week
NTS (dat wisselt nog wel eens, in verband met
werkzaamheden).
Sinds wanneer speel je Ricchi en wie heeft jou dit
geleerd?
Riichi heb ik mezelf aangeleerd via

.
Ik meen dat iemand daar eens vroeg of ik niet ook
eens een spelletje RCR wilde spelen. Geen idee
wat het was. Dus ben ik aangeschoven aan de
virtuele tafel en heb gekeken wat mensen zoal
deden. In een avondje ben ik toen verknocht
geraakt aan Riichi.
Zo dat was weer het bombardement aan vragen
en ja altijd die twee vaste vragen wanneer
komen die nu? Helaas voor jou is er maar 1
vraag.
Het leukste wat je overkomen met Mahjong is de
overwinning van het IJsselkade toernooi toch? Of
wil je dit overtreffen met een nog leuker moment
(oeps toch een vraag )
Het leukste wat mij op het gebied van Mahjongen
is overkomen is eigenlijk drieledig.
-Eén is mijn eerste aanraking met Mahjong, via
een spel dat mijn ouders voor zichzelf gekocht
hadden. Zij hebben het nooit aangeraakt, en ik
heb mezelf 20 jaar later leren Mahjongen.
Vervolgens heb ik hen het spel ook geleerd, en
spelen zij het nu ook regelmatig. Dat vind ik een

mooie cirkel.
-Twee is de deelname aan het Europees
Kampioenschap Riichi in Wenen in 2013. Het feit
dat ik überhaupt een Europees Kampioenschap
zou kunnen of mogen spelen, vond ik echt
supergaaf. In de einduitslag stond ik min of meer
laatste, maar dat was van onder geschikt belang.
- Het derde (en eigenlijk vierde) mooiste moment
waren de overwinning op het IJsselkade toernooi
en het winnen, met Koos van Praag en Herman
van den Berg, van de 1ste NTS Mahjong
Marathon.
Wat is het slechtste wat jou overkomen is tijdens
het Mahjongen?
Er overkomt mij niet zo veel slechts tijdens het
Mahjongen. Qua uitslagen en scores ben ik niet zo
gefocust, ik vind het belangrijker dat er een tafel
is waar een leuke sfeer hangt en er soms wat
mooie handen gemaakt worden. Mocht ik toch
iets moeten noemen, dan is het wel dat ik na een
2 daags toernooi (ik meen een

Roode Vijven toernooi) op precies 0 punten stond.
Dat is best apart. Dan heb je circa 8 rondes
gespeeld en sta je precies op het punt waar je
begint.
Door Joyce Goddijn is, in Nieuwsbrief 5, de
volgende vraag gesteld:
Heb je misschien een idee hoe jongeren
enthousiast voor Mahjong gemaakt kunnen
worden?
Dat is een goede vraag, waar ik ook lang mijn
hoofd over gebroken heb. Tijdens de deelname
aan het EK in Wenen viel het mij op dat er in de
andere Europese landen wel veel jongeren zijn die
Mahjong spelen. Wat het verschil tussen
Nederland en bijvoorbeeld Oostenrijk of Frankrijk
is, zou ik niet durven te zeggen. Ik weet alleen wel
dat die landen duidelijk een jongere afvaardiging
hadden dan bijvoorbeeld de Nederlandse spelers
die ik meestal op toernooien tegen kom. Aan de
andere kant moet je jezelf ook afvragen of het wel
noodzakelijk is om jongeren te enthousiasmeren.
Het is nooit verkeerd om jongeren aan te spreken,
of ze er bij te betrekken, maar het moet denk ik
geen doel op zich worden. Daar heb je dan als
bond ook weer een totaal andere organisatie voor
nodig, lijkt mij.

Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “in de schijnwerper”
Zou je een functie in het bestuur van de
Nederlandse Mahjong Bond ambiëren, en zo ja,
welke?
Zo Dennis dit is haast het einde van het
interview.
Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen
en wat is jouw antwoord op deze vraag?
Hier moet ik het antwoord op schuldig blijven. Ik
had eigenlijk geen idee wat het ik zou moeten
verwachten.
Wil je nog iets kwijt aan lezers?
Ja, dat Mahjong (in welke spelvariant dan ook)
een leuk spel is. Je kan er veel in kwijt en je kan
het met verschillende ambitie niveaus spelen.
Voor mij is het belangrijkste dat het een leuk
tijdbesteding is, en wanneer het goed gaat het
ook nog eens extra leuk is. Door middel van deze
weg wil ik ook graag iedereen bedanken voor de
leuke tafels die ik tot nu toe heb gespeeld! Want
de stenen bepalen voor een groot deel het spel,
de tegenstanders bepalen voor een groot deel de
gezelligheid en de sfeer! .
Dennis bedankt voor dit interview

5. Historie en oprichting van “Mahjongclub
Haagse Kringen”
Paul Deege is al vele jaren een fervent
Mahjongspeler. Daarnaast was Paul ook al enige
jaren bezig om het spel te promoten in Den Haag,
niet alleen in de vorm van ondersteuning van
verschillende groepjes in buurthuizen, maar ook
de stoute schoenen aantrekkend op bijvoorbeeld
buurtfestivals. Het was ook op een dergelijk
buurtfestival dat Paul en Peter van der Smitte
elkaar leerden kennen. Hier ontstond het idee om
een Haagse Mahjongvereniging op te richten, dat
was toch eigenlijk wel wat mistte in Den Haag.
Ergens in het najaar van 2015 werd contact gelegd
met de Nederlandse Mahjongbond. Jan Warbout
hielp om samen een plan op te zetten.
De Haagse Korfbal Club ALO
toonde zich maatschappelijk
betrokken en stelde de
accommodatie beschikbaar, de
bond de spellen. Jan Warbout
toonde zich meer dan bereid om de taak van
cursusleider op te nemen.

Tevens sloot Joyce Goddijn, die in het Haagse al
meer gezelschapjes op poten had gezet, zich aan
bij de groep.
Goede promotie en een aantal inloopavonden
leverde een groep enthousiastelingen op die
begin januari 2016 aan een Mahjong MCR cursus
begonnen. In eerste instantie 6 avonden maar
later 8 avonden. Wij houden het er maar op dat 6
avonden genoeg was, maar Jan het gewoon
gezellig vond om bijna wekelijks naar Den Haag te
komen.
De meeste mensen die deelnamen aan de cursus
waren ook dusdanig geënthousiasmeerd dat zij
het ook wel zagen zitten om zich aan te sluiten bij
een op te richten vereniging. Zo gingen wij van
start als vereniging (in oprichting) met elf leden.
Een oprichtingsbestuur werd gevormd. En zo werd
stap voor stap de structuur neergezet voor een
formele vereniging.
De naam werd na een stemming gekozen:
"Mahjongclub Haagse Kringen".

ledenvergadering. Mahjongclub Haagse Kringen is
eindelijk dus ‘echt’ geboren.
6. Wist je datjes of niet
Wist je dat?
Er vier nieuwe EMA gecertificeerde Riichi
scheidsrechters zijn!
Wist je dat?
Tijdens het Bondstoernooi op 10 december er een
loterij wordt gehouden.
Wist je dat?
De loten kosten 2.50E per stuk en 4 voor een
tientje
Wist je dat?
Iedereen wist je datjes op mag sturen
Wist je dat?
Dit de eerste wist je datjes waren

De prijzen op het bondstoernooi worden ter
beschikking gesteld door:
Mahjongshop Dot1

www.mahjongshopdot1.nl
Er was een facebook pagina en een twitter
account en al snel was er een website
www.mahjongdenhaag.nl
De vereniging heeft als doel om minstens 48
speelavonden per jaar te organiseren en ook het
Mahjong in Den Haag verder te promoten en
kennis over het spel te verspreiden.
Gedurende de eerste maanden werd er vooral
gezellig gespeeld en geleerd, helaas viel een
enkeling af maar mochten we ook nieuwe leden
verwelkomen. Tijdens de warme zomer is er op
onze prachtige locatie bij HKC ALO ook een aantal
keren gewoon buiten Mahjong gespeeld.
Ondertussen was het oprichtingsbestuur bezig
met het opstellen van de statuten als ook een
huishoudelijk reglement.
Afgelopen woensdag 29 oktober was het
uiteindelijk dan zover. Een avontuur dat eind 2015
begon met een aantal vrijblijvende inloopavonden
en vervolgd werd met een cursus MCR leidde
ertoe dat we op woensdag 29 oktober dan ook
een formele oprichtingsvergadering konden
beleggen en aansluitend de eerste algemene

Goudsmidatelier “Christien Kal”

www.christienkal.nl

7. Raadsel
Het vorige raadsel:
Je bent dealer en hebt Ricchi gedeclareerd met:

Dora:
Ura Dora:
De vraag was:
A) Met welke stenen kan je 'Ron' maken?
B) Hoeveel punten krijg je in elk van deze
verschillende situaties?
Wat opviel bij de inzendingen was de grote
variëteit aan oplossingen, waarbij inzenders uitleg
gaven hoe ze aan het aantal Yaku kwamen, dat
maakte het nakijken wat makkelijker.

De oplossing was:
Je kan “Ron”maken met pin 1, 3, 4, 6, 7 en 9.
Het aantal punten, termen inclusief aantal Yaku
staat in onderstaande tabel:
Pin
Yaku Naam
Punten
1
11
Sanbaiman 36.000
3
8
Baiman
24.000
4
9
Baiman
24.000
6
10
Baiman
24.000
7
9
Baiman
24.000
9
9
Baiman
24.000
De winnaar (De winnaar is geworden door de
eerste letter van de voornaam, van de goede
inzenders, te laten trekken door John Kuijpers) is:
Pieter Potmeer. De prijs een Mahjong (Rubik)
kubus wordt op het Bondstoernooi uitgereikt

Mahjong
... Steengoed !
9. PS
Nog een halve pagina leeg geen goede zaak om de
7e nieuwsbrief zo weg te sturen.
Hoe komt dat zo; de lay-out is hetzelfde, de tekst
loopt redelijk door en toch blijft een halve
bladzijde leeg.
De enige reden die de redactie kan bedenken, de
toernooikalender loopt leeg en neemt daardoor
minder ruimte in beslag.
Is er dan helemaal niets meer te vermelden?
Ja toch nog iets en nog redelijk nieuw nieuws:

Het nieuwe raadsel is een NTS raadsel (met dank
aan Anton Kösters):
De heersende wind is Oost en je bent zelf Oost.
Met welke stenen heb je een winnend spel en
welke steen geeft de meeste punten?
Op tafel:

Op je plank:

Oplossing opsturen voor 7 december 2016 naar:
promotie@mahjongbond.org

8. Toernooikalender tot 31 januari 2016
Datum
20 nov.

Spelsoort
MCR C + R

10 dec.

Riichi
NTS
MCR C+R
MCR C+R

14 Jan 2017

Naam
De Dertien
Wezen
Bondstoernooi

Plaats
Berlicum

Kongrovers

Zaanstad

Een foto van het Dutch Open Riichi MERS2
toernooi op 5 en 6 november 2016.
De organisatie was volledig in handen van
Schoonspel dit resulteerde in een uitstekende
catering, vooral de lunches waren zeer goed
verzorgd. Namens alle deelnemers bedankt.
Het podium bestond uit Ad van der Linden 3e
plaats, Joop Krijgsman 2e plaats en
John Kuijpers 1e plaats.

Berghem

Voor meer informatie zie:
mahjongbond.org/toernooien/

Ook de laatste bladzijde is nu volledig .

Nieuwsbrief 8 verschijnt op 14 december.
Kopie inleveren s.v.p. voor 7 december bij:
promotie@mahjongbond.org

