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Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de eerste nieuwsbrief van 2017
U heeft er iets langer op moeten wachten ,omdat
de redactie van de Nieuwsbrief over is gegaan
van Foppe naar Ria.
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Van de voorzitter
2. In de schijnwerper
3. EK en WK 2017
4. Beheer spellen en tafels
5. Voorstellen kandidaat bestuursleden
6. Valentijntoernooi
7. Mahjong raadsel

Voorwoord van de Voorzitter
Op zaterdag 10 december 2016 hebben we weer
ons jaarlijks terugkerend Bondstoernooi
gehouden. Met een opkomst van 140 deelnemers
en een goede organisatie mag je best spreken van
een groot succes. Dat het organiseren van zo’n
groot toernooi veel vraagt van de vele vrijwilligers
mag duidelijk zijn. Dus een terechte dank aan de
vrijwilligers van de Mahjongclub Schoon Spel, de
NMB werkgroepsleden en de NMB bestuursleden.
De locatie “de Berchplaats in Berghem was top.
Inmiddels zijn de eerste toernooien ook weer
gespeeld en bij enkele toernooien is er sprake van
een hoge opkomst wat zeer verheugend is.

Zoals reeds
gemeld in de
vorige
Nieuwsbrief
heeft Foppe
Bakker het
NMB bestuur
verlaten. Op
de
bestuursvergadering van 6 januari heeft Foppe
afscheid genomen. Uitgereikt werd een passend
cadeau, zijn favoriete paardenworst, de bloemen
voor Anneke en de NMB speld, nadat Foppe is
bedankt voor zijn vele werkzaamheden in de
afgelopen 2 jaar als NMB bestuurder.
Teleurstellend is het feit, dat pas op 11 februari
de EMA bekend heeft gemaakt op hoeveel
deelnemersplaatsen Nederland mag rekenen. Dat
is voor het OEMC 22 plaatsen en voor het WK
Riichi 2017, slechts 5 plaatsen. Ondanks het vele
aandringen van ons, heeft de EMA erg laat de
plaatsen toegewezen per land en ook verdere
informatie komt moeizaam los.
Op zaterdag 11 maart 2017 houden we weer onze
Algemene Leden Vergadering [ALV] in IJsselstein.
In het afgelopen voorzittersoverleg zijn er vele
zaken met elkaar besproken en dit heeft geleid tot
de vele voorstellen op deze ALV. Te weten, een
bijgewerkt toernooireglement, een aanpassing in
het Huishoudelijk Reglement, een compensatie
regeling voor organisatoren en scheidsrechters
van toernooien. Ook zijn er 2 bestuursfuncties
vacant. Inmiddels hebben zich de volgende
personen aangemeld als kandidaat bestuurder
Patricia Schilte en Jan Warbout [de huidige NMB

voorzitter en herkiesbaar]. Alle twee de
kandidaten stellen zich voor in deze Nieuwsbrief.

eeuwig onderzoeken en rondkijken en observeren
en genieten van elke dag.

Graag tot ziens op een van de vele
Mahjongtoernooien en/of op de ALV.

Wat de redactie opvalt: De rust, die je uitstraalt

Jan Warbout.

Sinds wanneer speel je MCR Mahjong en wie heeft
jou dit geleerd?

2. In de schijnwerper
Interview met Martin van Thiel
Wat is je reactie aan het begin van het interview
voor de column “In de schijnwerper”
Oh leuk om een bijdrage te kunnen leveren voor
het Mahjongpubliek, de spelers, de medespelers,
die samen met elkaar en met mij tafels delen.
Kun je en wil je omschrijven wie Martin van Thiel
is?
Wie, dat kan je beter aan mijn
vriendin vragen. Maar als je wat
historie wilt weten. Ik ben
geboren in Pijnacker, school in
Pijnacker en Delfgauw, HBS in
Delft, Psychologie in Utrecht
gestudeerd. Gewerkt als vrachtwagenchauffeur,
taekwondo leraar, psycholoog – therapeut,
fotograaf geworden, eigen fotoschool gesticht en
ik geef nog fotografielessen. Sedert ongeveer tien
jaar doe ik eigen fotoprojecten en maak daar
boeken van. Ook maak ik elke ochtend een
tekening en maak daar ook boeken van. De
inkomsten doneer ik aan goede doelen in de
gezondheidszorg, vooral voor kinderen en dieren.

Mahjong speelde ik heel even in Delft in een
Chinees restaurant bij de vader van een
schoolvriendje in de jaren ’60. Toen verdween het
weer en speelde ik in de jaren ’70 met vrienden
op zaterdagavond, tot diep in de nacht, tot ik
waggelend naar huis reed.
MCR komt door een bericht over het
wereldkampioenschap in Utrecht, bij het
denksportcentrum dichtbij waar ik woon.
Dat vond ik heel
bijzonder, zo dichtbij.
Toen ging ik naar een
club zoeken en er
bleek er een in
Utrecht, Leidsche Rijn
te zijn, de Hoeksteen
(nu in hetzelfde
denksportcentrum gevestigd). Daar begon ik denk
ik in 2010 te spelen. Daar kreeg ik met andere
nieuwelingen les in MCR. Ik voelde me toen een
kleuter die met blokjes mocht spelen. Toen ik
beter ging spelen en meer wilde leren ging ik naar
De Negen Poorten in IJsselstein. Inmiddels wordt
bij de Hoeksteen ook erg goed gespeeld, vrucht
van jaren noeste arbeid.
Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan
Mahjong in de week?
Soms 1x bij De Hoeksteen en soms 2x als ik ook
naar de Negen Poorten ga.

En ik ben vegetariër, na wisselende zoektochten
door het culinaire leven.
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
MCR om?
Fotografie, tekenen, yoga, zen, wandelen, fietsen,
reizen, ronddwalen, lesgeven, projecten
bedenken, films kijken, boeken lezen en altijd en

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het
Mahjong?
Elke keer is leuk, de verwachting van de witte
achterkanten van de stenen, de verwachting
welke stenen je gaat pakken, het genieten van de
stenen zelf, hoe mooi ze zijn en dan het
rangschikken, dat is al fijn. En dan het ontstaan
van een spel, en dan veranderen als het plan niet
blijkt te lukken, en zelfs weer een keer van tactiek

veranderen, ik denk ook dat ik dat het leukste
vind, dat als het spel goed loopt, dat dan
onderweg het veranderen van spel goed gaat en
dat je dan toch mahjong haalt. Ja, dat verbaast en
verrast mij het meest, dat er dagen bestaan dat je,
lijkt het, ongestraft kan doen wat je wilt, dat het
voelt alsof alles vanzelf gaat, dan zie ik de andere
spelers ook niet meer, dan zit ik helemaal alleen
aan tafel met de stenen en bouw aan een mooi
plan en dat wordt dan ook verwezenlijkt, dat is
pure magie.
Concreet kan ik
noemen dat ik in
2016 ben gaan
onderzoeken hoe
het zou zijn om
met de
competitie mee
te doen, met de
verwachting dat
ik ergens in de onderste helft zou gaan eindigen,
maar dat ik hoopte bij de top 25 te komen, want
dan zou een Europees kampioenschap ook
kunnen werd mij verteld op de club. Ja haha gekke
Henkie zeker, dat zou mij nooit lukken, maar ik
wilde er wel voor gaan. Eerste toernooi werd ik
26e, niet slecht dacht ik. Tweede 9e geworden, oh
wat krijgen we nu. Je staat 9e op de nationale
ranglijst hoorde ik zeggen. Joh ga weg dat kan
niet ik was toch ook 26e, maar die opmerkingen
stimuleerden wel. Elk toernooi werd ik fanatieker
en ik leerde van de andere spelers, maar vooral
van mijn eigen gemoedstoestand, als ik in de
goede sfeer wist te komen aan het begin van een
speelronde, dan bleek alles mogelijk. Het gehele
jaar bleef ik in de top 10 staan. En in het laatste
toernooi werd ik nog fanatieker en met heel veel
geluk haalde ik in de allerlaatste 6 spellen van het
jaar heel veel minipunten, klom van plek 3 naar
plek 1 van die tafel, werd 3e bij dat toernooi van
“De Dertien Wezen”( door de vele minipunten) en
schoof van plek 6 naar 4 op de nationale ranglijst (
ook weer door de vele minipunten uit de laatste 6
spellen ). Dat gaf een heel goed gevoel.

Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij
Mahjong?
Niks volgens mij, altijd leuk.

Door Kees Hermsen is, in Nieuwsbrief 8, de
volgende vraag gesteld: .”Speel je weleens op
buitenlandse toernooien? Wat is hierop jouw
onderbouwde antwoord want ja/nee alleen is niet
genoeg
Dat ga ik dit jaar doen.
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “In de schijnwerper”, een tipje van de
sluier het is de volgende keer een vrouw die “In
de schijnwerper” staat.
Welke hersenhelft gebruik je het meeste bij
Mahjong ?
Zo ……. dit is haast het einde van het interview.
Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek “In
de schijnwerper”
Meer introductie en achtergrond van de persoon
vragen in de eerste vragen. Leuk om wat
achtergrond van de mensen te weten.
Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen
en wat is jouw antwoord op deze vraag?
Oh eh aah, geen
idee Misschien
waarom jij niet
aan Zen meditatie
doet ??

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Veel plezier met Mahjong, we hebben elkaar
nodig, alleen Mahjong spelen is toch anders.
3.EK MCR en WK Riichi
Voor het Europees kampioenschap MCR 2017 in
Povoa de Varzim te Portugal heeft Nederland 22
startplaatsen gekregen. De top 25 spelers van de
MCR ranking 2016 zijn door de Nederlandse
Mahjongbond benaderd om te peilen of zij
interesse hebben voor deelname aan dit
kampioenschap. We hopen op nog enkele extra
startplaatsen in de aanloop naar dit evenement.

Zoals het er nu voorstaat worden we in Portugal
vertegenwoordigd door: Marjan v.d Nieuwendijk,
Anton Kösters, Désirée Heemskerk, Martin van
Thiel, Eveline Broers, Marianne Croeze, Gerda van
Oorschot, Ad v.d Linden, Jacqueline
Stoekenbroek, Hanneke Morel, Harry Kal, Neil
Corné, Dennis Boekstaaf, Menno v. Lienden,
Martha Pasterkamp, Dimphy van Grinsven,
Pauline v.d. Linden, Jaap Croeze, Gert v.d. Vegt,
Eric v. Balkum, Zeger de Jong en Anneke Keyl
Een link naar de officiële pagina:
http://www.mahjongportugal.pt/4/portugal_oem
c2017_players_571140.html.
Voor het
wereldkampioenschap Riichi in
Las Vegas heeft Nederland
aanzienlijk minder
startplaatsen gekregen evenals
de andere Europese landen. Nederland heeft voor
dit kampioenschap slechts 5 startplaatsen
gekregen. Ook hiervoor zijn spelers benaderd
door de Nederlandse Mahjongbond om de
interesse te peilen. In Las Vegas zijn John Kuijpers,
Nicole Haasbroek, Ans Hoogland, Martijn Gulmans
en Martijn Klaar van de partij.
Een link naar de officiële pagina:
http://www.wrc2017vegas.com/#. Ook voor dit
evenement hopen we op meer startplaatsen
zodat alle spelers die voor de titel
wereldkampioen Riichi willen strijden hier de kans
voor krijgen.
4.Beheer spellen en tafels

Janco Onnink gaat in de loop van dit jaar stoppen
met de werkzaamheden die hij verricht voor de
NMB, de Mahjongclubs en zijn leden. De
werkzaamheden die hij als lid van de NMB
werkgroep Wedstrijdwezen uitvoert, zijn
overgedragen aan een ander lid van deze
werkgroep.
Tevens verzorgde Janco het beheer van de spellen
(MCR competitie en recreanten) voor de MCRtoernooien.
Ook nam hij ze mee terug en borg deze bij hem
thuis op. Vanuit de Mahjongshop DOT #1
verhuurde hij ook Mahjongtafels aan de

organisatoren van toernooien.
Ze werden door Janco bezorgd en weer
opgehaald, ook met deze activiteit stopt Janco. De
reeds gemaakte afspraken met
toernooiorganisaties worden nagekomen.

We zijn nu op zoek naar:
een vrijwilliger die de NMB spellen wil
beheren en kan zorgen dat deze ook op de
bestemde toernooien komen
een vrijwilliger die het beheer van de
tafels wil verzorgen;
Indien je belangstelling hebt of nadere informatie
wilt, neem dan contact op met Olav Sommers
Penningmeester@mahjongbond.org
5.Voorstellen kandidaat bestuursleden
Patricia Schilte
Mag ik me even
voorstellen? Mijn
naam is Patricia
Schilte en vanaf
2010 speel ik bijna
wekelijks NTS
Mahjong. Zo’n 40 jaar geleden kreeg ik van mijn
ouders een oud kistje met mooie bamboe stenen
erin. Het spelregelboekje was uit 1923 en
beschreef in het oud ‘Nederlandsch’ de spelregels
voor Mahjong. Ik wist niet wat het was, maar het
zag er interessant uit. In de loop van de jaren
hebben we ons met vrienden het spel eigen
gemaakt tot ik in 2010 in de krant zag dat er een
cursus gegeven werd. Wij (mijn man en ik)
erheen. Daar herkende ik veel van de regels uit
het oude boekje. Alleen de twee verdubbelingen
vond ik in het begin erg moeilijk. Sinds dien speel
ik dus regelmatig en vooral met heel veel plezier!
Hoe meer Mahjong hoe beter. Sindsdien heb ik
geleerd, dat er meerdere soorten van Mahjong

zijn. Heel interessant en inmiddels ben ik al een
tijdje lid van de bond. Ik heb gemerkt, dat
enthousiasme doorwerkt! Een club gedragen door
enthousiaste leden groeit! Dit geldt ook voor de
bond, zou ik zo zegen. Dus promotie, goede
communicatie, een fijne Nieuwsbrief die ons op
de hoogte houdt, vind ik belangrijk. Daar wil ik me
dan wel voor in gaan zetten. Voor alle soorten
Mahjong, voor alle leden en voor alle clubs, waar
zoveel enthousiaste vrijwilligers zijn, die voor hun
plezier met de stenen spelen.
In het dagelijkse leven ben ik salesmanager bij
internationale handelsondernemingen geweest. Ik
heb veel mogen regelen, initiatieven mogen
nemen, problemen op moeten lossen en de
organisatie uit kunnen bouwen naar een goed
draaiend team. In 2002 ben ik docent op een
vmbo geworden en heb ik mijn bevoegdheden
gehaald (Duits en Engels). Het is een pittig beroep
hoor, maar geweldig. In de schoolraad ben ik een
paar jaar voorzitter geweest. Ik hou van
duidelijkheid, structuur, mensen om me heen die
zich betrokken kunnen voelen en korte
communicatielijnen. Problemen ga ik niet uit de
weg, ik benoem en bespreek ze graag, zodat er
oplossingen kunnen komen.
Sinds 2015 ben ik met ‘levensloop’ en geef ik
incidenteel nog wat les en trainingen in
voornamelijk Zakelijk Duits. Met mijn 63 jaar voel
ik me nog jong genoeg om een maatschappelijke
taak op me te nemen, iets te kunnen regelen en
betrokken te zijn bij een organisatie. Waarom dan
niet bij de Mahjongbond, daar is een functie in
het bestuur vrij. Zo combineer ik mijn passie met
mijn levens- en werkervaring. Lijkt me geweldig!
Jan Warbout stelt zich kandidaat voor een
bestuursfunctie bij de Nederlandse Mahjong
Bond.
In de afgelopen 3
jaar was ik
bestuurslid van de
NMB, waarvan het
laatste jaar als
voorzitter. Ik wil
graag nog een periode van 3 jaar als bestuurslid

mijn energie gebruiken om samen met de huidige
bestuursleden te zorgen, dat zoveel mogelijk
recreanten en competitiespelers Mahjong kunnen
spelen op een respectvolle wijze en in een fijne
sfeer.
Dit bestuur heeft zich een aantal doelen gesteld,
zoals het verder versterken van de binding met
de Mahjongclubs, het stimuleren van het
oprichten van nieuwe clubs, het promoten van
Mahjong in het algemeen, het geven van demo’s
en cursussen.
Ook wil ik me inzetten om het aantal deelnemers
op het jaarlijkse Bondstoernooi te vergroten. En
tenslotte willen we graag in Nederland voor MCR
of Riichi een EK of WK organiseren.
In de afgelopen 3 jaren heb ik veel werk verzet om
de volgende zaken te bereiken: het inhoud geven
aan de werkgroep wedstrijdwezen, het realiseren
van een evenwichtige Mahjongtoernooi kalender
en het organiseren van het lustrum
Bondstoernooi. Ik heb promotieactiviteiten
ontplooid in de vorm van veel demo’s en
cursussen in Leiden, Den Haag, Heemstede,
Amstelveen en Vogelenzang.
In het laatste jaar heb ik sturing mogen geven aan
het NMB bestuur en daar haal ik veel voldoening
uit.
6.Valentijntoernooi

Louter positieve geluiden vernamen we ver
voordat het toernooi zou gaan plaatsvinden. We
moesten meedoen werd er gezegd; zo’n mooie
locatie, veel gezellige clubleden, prima verzorgd
en georganiseerd, allemaal ingrediënten die we
niet mochten
missen.
Nu hebben wij
reeds twee
toernooien
meegemaakt
die ons goed
bevielen, dus
waren wij sowieso voornemens te deel gaan

nemen ons eigen clubtoernooi. Wij dus rap
inschrijven, daar de animo enorm zou zijn en wij
niet buiten de boot wilden vallen. Nadat dat
gelukt was en wij het bedrag hadden overgemaakt
waren we verzekerd van een topdag in de maand
februari aan een toernooi waarvan de naam altijd
tot de verbeelding zal blijven spreken.
Yvonne had zich opgegeven om koek te bakken en
daar werd nog menig nootje over gekraakt. Wat
zou goed zijn? Moesten er hartjes overheen,
marsepein laag met mahjongstenenfoto, of de
taart in hartvorm? Uiteindelijk is het de
standaardversie geworden ter grootte van een
bakplaat naar oud Vlaams recept.
Eindelijk was het zover. Na weken wachten en
veel verhalen van clubleden verder, reisden we
zaterdagochtend af naar het ons zo geliefde,
pittoreske Heemstede.

Het leuke van dit
toernooi is
natuurlijk dat er
zoveel bekenden
meedoen, dat je
bij elke ronde wel
met gezellige (lees
mede-clubleden)
aan tafel zit. Dit maakt het absoluut relaxed en de
sfeer aan de tafels was hoor- en voelbaar door de
hele zaal. Het toernooi liep gemiddeld voor ons,
en met z’n tweeën haalde we zeventien
tafelpunten, en dat is er altijd nog eentje meer
dan de uiteindelijke winnaar. Wellicht is het een
optie om voortaan samen op een stoel te gaan
zitten om de concurrentie het hoofd te bieden.
Geacht bestuur, organisatiecomité,
scheidsrechters, fotograaf, inschrijfcomité,
mensen van de catering, mede-clubleden en
eenieder wie we vergeten zijn, we bedanken jullie
hartelijk voor het inderdaad top georganiseerde
toernooi. We hebben echt genoten. Jullie en alles
eromheen maakte de dag voor ons onvergetelijk.
Met vriendelijke groet, Yvonne en Rik

Aangekomen bij het Hageveld College zagen wij
reeds dat de uitspraken over de schoonheid van
de locatie niets gelogen waren, prachtig
schoolgebouw in schitterende omgeving. Nadat
we de auto voor de deur geparkeerd hadden - we
waren redelijk vroeg, want we wilden niets missen
van deze spannende romantische dag - hebben
we ons bij de recreantentafel van Ronald en zijn
dochter Naomi ingeschreven en kregen we de
tafelindeling voor de rest van de dag.
Helaas speelden we de hele dag niet samen, maar
dat is niet meer dan jammer.
De met veel zorg en liefde gebakken koek gaven
we af aan José en zagen tevens dat er aan koek
vandaag geen gebrek zou zijn. Van diverse
‘vreemde’ toernooispelers hebben wij gehoord
dat ze dat zo’n topinitiatief vinden van de
Bamboe8-clubleden. Na wat socializen met
diverse nauw aan het hart liggende clubleden kon
het toernooi eindelijk beginnen

7.Mahjongraadsel Riichi
Je bent dealer met de volgende hand, je trekt de
bamboe 1 van de muur:

Je hebt de volgende stenen reeds weggegooid:

Dora:

Ura Dora:

Vraag 1:
Hoeveel stenen heb je minimaal nodig voor een
geldige Ron en hoeveel stenen heb je nodig voor
een geldige Tsumo. Je hebt in beide gevallen geen
Honitsu.
Vraag 2:
Hoeveel punten krijg je in totaal hiervoor, je hebt
in beide gevallen geen Ricchi gedeclareerd.

Oplossing MCR raadsel december 2016:
all pungs = 6 punten
concealed kong=2 punten
double pung =2 punten
two concealed pungs = 2 punten
pung of terminals or honors =1 punt
pung of terminals or honors = 1 punt
single wait = 1 punt
flowers = 1 punt
De goede oplossing kwam van Rika van Assendelft
en van Gerard v.d.Bie.

7.Toernooikalender tot 31-5-2017
Datum
18 maart

Spelsoort
NTS

25 maart

MCR C/R

8 april
6-7 mei
13 mei

Riichi
MCR C
NTS

Naam
Witte draak
toernooi
De Reus van
Rotterdam
Sakura Taikai
Dutch Open
Het groene Hart

Plaats
Hilversum
Rotterdam
Oss
Berghem
Alphen aan de
Rijn

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

Nieuwsbrief 2 verschijnt op 28 maart 2017.
Kopie inleveren voor 22 maart bij:
secretaris@mahjongbond.org

Mahjong
...
Steengoed!

