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Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt al weer de 2e nieuwsbrief ……
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
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3. Het Witte Draak toernooi
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5. Promotie evenement chinees nieuwjaar
6. Abunai 2017
7. De Reus van Rotterdam
8. Scheidsrechters cursus Riichi
9. Opslag tafels en spellen
10. Vierentwintig-uurs marathon NTS
11. Mahjong raadsel
12. Toernooikalender

1.Voorwoord van de Voorzitter
Teleurstellend is het feit, dat pas begin 2017 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 hebben we weer onze
Algemene Leden Vergadering [ALV] in IJsselstein
gehouden. Het jaarverslag 2016 is besproken, de
financiën 2016 waren akkoord, voor de begroting
2017 zijn er aanpassingen gekomen. Over de vele
zaken die in het afgelopen voorzittersoverleg
reeds zijn besproken, zijn nu besluiten genomen.
O.a., een bijgewerkt toernooireglement, een
aanpassing in het Huishoudelijk Reglement, een
compensatieregeling voor organisatoren en
scheidsrechters van toernooien. Ook is het H.R.
2.1 verduidelijkt. Ook waren er 2 vacatures in het
NMB-bestuur, kandidaten waren Patricia Schilte
en Jan Warbout [herkiesbaar], beide zijn na
schriftelijke stemming benoemd. Mijn conclusie
na deze ALV is dat het traject van benoemen
kandidaat-bestuursleden door mij niet zorgvuldig
is uitgevoerd. Ook zie ik nog veel actiepunten bij
het NMB-bestuur.
Een kleine werkgroep is voorbereidend bezig
geweest om een “bijboek” op te stellen voor het
organiseren van het EK Riichi in 2019, dit zullen
we aanbieden aan de EMA. We hopen dat er in
mei 2017 te Portugal dan een besluit wordt
genomen. Ook zullen we onze onvrede uiten over
de komende WK Riichi te Las Vegas aan de EMA
en WMO. Dit betreft de wijze van aanmeldingen,
namelijk een open inschrijving met een zeer hoog
inschrijfbedrag. Dit kan niet de bedoeling zijn.
18 maart komt het volgende bericht vanuit het
verre Groningen per mail binnen: We spelen al
een tijdje af en toe Mahjong en sinds kort spelen
we de Chinese regels. Daar heb ik ook een
computer editie van, maar die houdt er een
merkwaardige telling op na. Ik zou graag de regels
goed willen leren en m.n. de telling en het
wisselen van de winden. Ik heb haar op afstand

kunnen helpen en ook het e.e.a. over de
Nederlandse Mahjong Bond kunnen vertellen.
Maar een Mahjongcursus geven in de buurt van
Groningen, dat valt niet mee. Ik krijg hier wel een
warm gevoel van, het promoten van Mahjong
blijft belangrijk!
Graag tot ziens bij een van de komende
Mahjongtoernooien.
Jan Warbout.

pinda´s en van oude spijkerbroeken o.a. tassen,
wandkleden, kleding etc. met mahjongmotieven.
Jan heeft een klein winkeltje gehad met
mahjongspulletjes, die op alle wedstrijden te koop
lagen en dat nu in handen is van DOT 1.com van
Janco. Ook ontwerpt hij postzegeltjes.

2. In de schijnwerper Eerste deel

Tja het heeft ons gepakt en wij kunnen het niet
meer loslaten. De stenen vliegen door ons bloed
en wij proberen veel mensen hiermee te
besmetten. Elke zomer op de campings werd er
een briefje opgehangen met de vraag in vier talen
of er liefhebbers voor mahjong waren. Daar zijn
jarenlange vriendschappen in verschillende
landen uit ontstaan. Wij hebben cursussen
gegeven, tentoonstellingen georganiseerd in de
Twentse bibliotheken, demonstraties op markten
en de universiteit van Twente, en nog jaarlijks
enige middagen in een basisschool. Eind april van
dit jaar krijgen wij de buren op bezoek voor een
demonstratie-les en bezoek aan ons
´mahjongmuseum´!!

Ada en Jan Ketzer werden door de leden van de
Mahjongvereniging de Rode Draak Twente in het
zonnetje gezet voor hun ruim 30 jaar inzet!. Ze
zijn beiden benoemd tot lid van verdienste.
Zij waren zichtbaar ontroerd door deze eervolle
vermelding. Zij kregen twee plaquettes voor in de
zaal van het Denksportcentrum in Hengelo en
twee kleinere voor thuis. Daarom dit keer Ada en

Wat de redactie opvalt: Al dertig jaar
“mahjongend” en nog steeds bevlogen?

Wie heeft jullie dit geleerd?

Jan in de schijnwerper.
Kun je en wil je omschrijven wie Ada en Jan zijn?
Geboren in de Zaanstreek in 1939 en 1937.
Ada was kleuterleidster, Jan onderwijzer en later
hoofd van een Creatief Instituut Drenthe en
geëindigd als leerplanontwikkelaar bij het SLO in
Enschede, speciaal om het vakgebied van de
audiovisuele vorming c.q. media-opvoeding in het
onderwijs te ontwikkelen.
Kun je aangeven wat jullie hobby’s zijn buiten het
MCR om?
Ada is erg creatief en maakt windgongs van
bamboe, vogel-eetpoppetjes van ijzerdraad met

Jan was onderwijzer in Zaandam, Amsterdam en
Appelscha en in 1966 kreeg hij een nieuwe baan
in Assen als Hoofd van een Creatief Instituut, dat
allerlei cursussen organiseerde in de provincie
Drenthe. In 1974 kwam daar een uit Amsterdam
afkomstige secretaresse Carla, die ons uitnodigde
voor een nadere kennismaking met haar familie
en op de tafel in huis pronkte daar een voor hen
onbekend spel met 144 blokjes, waarmee
gespeeld kon worden. Dit was de eerste
kennismaking met Mahjong. Carla noemen we
nog steeds onze ´mahjongmoeder´ Zij speelt nog
steeds de “Westerse”regels met ons. We kochten
meteen ons eerste Mahjongspel in een grote
Chinese winkel aan de Damstraat in Amsterdam.
Vanaf dat moment kreeg Mahjong een grote
plaats in ons leven. Lang speelden we het met dit
ene spel, maar inmiddels kregen wij de smaak te

pakken en gingen we spellen verzamelen. Nu
hebben we een flinke verzameling van ruim vijftig
mahjongspelen en aanverwante attributen in de
kamer. Een groepje spelers in Hengelo nam in
1985 de naam aan van De Rode Draak Twente. Er
werd na een jaar in 1986 het eerste Rode Draak
toernooi georganiseerd. Dit hebben wij 20 jaar
achterelkaar gedaan. Het toernooi groeide van
een klein plaatselijk toernooi met 8 deelnemers
uit tot een landelijk toernooi met 80 spelers.

Er zijn in de begintijd voor het werven van leden
en uiteraard ook om mahjong in de belangstelling
te krijgen Mahjongtentoonstellingen in de
bibliotheek van Hengelo, Enschede en Almelo
ingericht en met behulp van een aantal
Mahjongspelers werden daar demonstraties
gegeven. Daaruit kwam de vraag om cursussen te
organiseren. Dit heeft weer tot gevolg gehad dat
er nu elke woensdagavond gespeeld wordt in het
Denksportcentrum Hengelo met gemiddeld 28
deelnemers.
Wordt vervolgd.
3.Het Witte Draak toernooi
Het kan pas lente worden als het fameuze Witte
Draak Toernooi is gespeeld. Dat voltrekt zich altijd
in Hilversum op de laatste zaterdag van de winter
en zindert steeds zo heftig, dat de laatste
sneeuwrestjes uit het Gooi verdwijnen en het
groen omhoog schiet. De 18de editie van het NTStoernooi speelde zich af op zaterdag 18 maart en
maakte zijn reputatie volledig waar. Het was weer
vrolijk, vriendelijk, gezellig, lekker en zinderend.
Nadat de stenen uitgeraasd waren, riep
toernooileider Koen van Dijk de drie deelnemers
naar voren, die het koelst, stressbestendigst en

fortuinlijkst waren geweest:
3. Jenneke Kragt Groene Draak 7732 pt.
2. Sandra van der Berkt Groene Draak 13110 pt.
en de winnaar is …
1 Jelle Duinsbergen Groene Draak 15104 punten

Voortaan telt het Witte Draak Toernooi vier
speelrondes en dus waren er dit keer vier
rondewinnaars. Zij kregen allen een schattig
gelukspoppetje uitgereikt. Het eerste poppetje
was voor Jellie van der Veen (6210 punten), het
tweede voor Ria Rep (5270 punten), het derde
voor Ingrid Houtepen (6678 punten) en de laatste
voor Jelle Duinsbergen (15668 punten!).
Elke
rondewinnaar
kreeg zo’n
schattig geluks
poppetje.

Het klassement was een rollercoaster. De drie
uiteindelijke winnaars en de onfortuinlijke
verliezer schoten heen en weer in de
tussenstanden.
Voor Jelle viel alles samen in de vierde en laatste
ronde. Alles lukte hem. Als eerste natuurlijk de
Dertien Wezen terwijl hij Oost was. Dat leverde in
één klap 12.000 punten op. Maar ook na die klap
bleef de wong aan zijn zijde en stroomden de
punten zijn kant op. Jelle: ‘Het hield niet op!’ Hans
Westgeest had de pech dat hij aan dezelfde tafel
zat als Jelle. Hans: ‘Tsja, wat doe je er aan?’
Jelle
Duinsbergen
was de blijste
man ter
wereld na
zijn
spectaculaire
overwinning.

In het eindklassement was Jit Bertelink de eerste
positivo. Zij belandde met 14 punten op de 27ste
plaats en kreeg daarvoor een passende attentie.
Als vanouds
zinderde het
Witte Draak
Toernooi in
Hilversum.

(via de mail of hoe dan ook) eens met elkaar van
gedachten kunnen wisselen. Ik zou het fijn vinden,
als jullie meedenken en gewoon op de mail zetten
wat jullie willen, wat jullie verwachten en hoe wij
als bondsbestuur of promotiewerkgroep daarbij
kunnen helpen. Alle informatie is welkom. Ik zal
vanaf nu mijn mail super goed in de gaten
houden… kom maar op!
Patricia Schilde – promotie@mahjongbond.org

De spelers hebben dan nog voldoende tijd bij te
komen van de geleverde strijd en om de lunch te
gebruiken – een veel geprezen hoogtepunt in
Hilversum en ook nu weer tot de laatste kruimel
en kroket verorberd.
Naast de broodjes en kroketten werd ook een
videofilmpje opgediend, gemaakt door Jelte Rep
over de Mahjong Marathon van vorig jaar.
Met dank aan Jelte Rep.

5 Promotie evenement chinees nieuwjaar Den
Haag
Het was een enerverende dag voor de zes
vrijwilligers die voor onze club in touw waren om
ons geliefde spel en onze vereniging te promoten.
De gehele dag was het in het Atrium van het
Haagse Stadhuis een komen en gaan van veel
publiek, als ook veel culturele activiteiten op het
podium en op alle stands rondom het podium.

4. Promotie en Communicatie
(De grote afwezige) - Dank voor het vertrouwen!
Een gemeend woord van dank voor het
vertrouwen in mij, temeer daar nog niet iedereen
mij kent. Dat gaat hoop ik snel genoeg
veranderen. Officieel gaat het bestuur de taken
nog verdelen, maar de kans is erg groot, dat ik
promotie op mijn bordje krijg. Geweldig lijkt me
dat, want ik zou niets liever willen dan (samen
met jullie allemaal) Mahjong goed op de kaart
zetten.

Dat kan, door van elkaar te weten wat we
allemaal al doen en door aan elkaar hulp te
vragen als we iets nodig hebben. Volgens mij kan
ik daar wel een rol in spelen. Met als doel: het
bestaan van de huidige clubs waarborgen
(mogelijk uitbreiden/ verjongen) en nieuwe clubs
erbij.
Hier komt vast een eerste oproep: Wie zou daar
(incidenteel) bij willen helpen? Of is er zelfs van
elke club een ‘promotie contactpersoon’ waar we

Onze stand trok veel aandacht. Verbaasde
Chinezen die verrast waren dat er twee
mahjongtafels stonden en ook nog eens een club
van Hagenaars die de promotie van het spel
uitvoerden, maar ook veel mensen van buiten de
stad, veel Expats en veel buitenlandse studenten.
Er was veel belangstelling van jong en oud die wel
Mahjong Solitaire spelen op de pc maar zich toch
afvroegen hoe ze dit konden spelen met al die
losse stenen… “…Hoe stapel je ze dan op?”. Het
was ook leuk om een aantal leden op visite te
hebben bij onze stand.

Er is de hele dag veel gespeeld, veel uitgelegd,
veel mensen aangesproken en veel mensen
verwezen naar onze eigen vereniging waar
mogelijk maar ook best wat verenigingen buiten

Den Haag. Het evenement was ook voor ons een
leermoment hoe we dingen op zo’n dag wellicht
beter en anders kunnen doen.
6.Abunai 2017
De Mahjongbond is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die een gezellig dagje willen (Riichi)
mahjongen op de Abunai beurs op de Koningshof
in Veldhoven.
Ze zijn dit jaar op 25,26 en
27 augustus. Tijdens Abunai
is het de Japanse cultuur
die prominent aanwezig is.
Bekende en typische
Japanse culturele uitingen
zijn bijvoorbeeld anime,
manga, games en muziek.
Ook cosplay speelt een grote rol tijdens de
conventie. Ieder jaar bezoeken duizenden
liefhebbers de Abunai beurs in Veldhoven. Er
zullen daarom veel gezellige jongelui aanschuiven
die vooral interesse hebben in Riichi, maar
gewoon mahjongen kan natuurlijk ook!
Met dank aan Mirjam van Muijen.

winst tot op dat moment weten te behalen. Geen
van beiden kon dat volhouden maar aan het eind
van het toernooi kon Sophie uit België zich laten
kronen tot Reus van Rotterdam, zij mag de
eretitel tot volgend jaar dragen. Het podium zag
er als volgt uit:
Competitie
1. Sophie Kemper (B) 2. Eric van Balkum (NL)
3. Wil Meijer - Kal (NL)
Recreanten:
1.Wouter Bras (NL) 2. Jakko de Vries (N)
3. Antoinette Kruijer (N)

Het was een geslaagde dag en we hopen dat
iedereen volgend jaar weer een poging gaat
ondernemen om de titel binnen te slepen.
Met dank aan Ad van der Linden ENMV

7.De Reus van Rotterdam

8.Scheidsrechters cursus Ricchi

Op 25 maart was het dan weer zover. De spanning
steeg want de Reus van Rotterdam was weer
gearriveerd in de Romeynshof. In een sfeervol
gedecoreerde zaal zou de strijd om de
felbegeerde titel los gaan barsten. In totaal 108
deelnemers uit Frankrijk, Duitsland, België en
Nederland hadden zich ingeschreven en het
toernooi kon strak op tijd beginnen.
Vanaf de
eerste ronde
was het al
spannend.
Rudy Wong
kwam na
ronde 1 op
de 1ste
plaats maar
moet in ronde 2 zich al gewonnen geven. Een
kleine kopgroep van 6 tekende zich af. Bij de 28
recreanten was het nog spannender. Geen
deelnemer die de volle winst binnenhaalde in
beide eerste 2 rondes. De vierde ronde was
ongekend spannend. Bij de competitiespelers
hadden Sophie uit Belgie en onze Eric de volle

De NMB organiseert medio mei een nieuwe
scheidsrechters cursus voor Riichi, deze
eendaagse cursus wordt afgesloten met een
examen, waarna de deelnemer EMA
gecertificeerd ingezet kan worden tijdens
toernooien van de EMA. De cursus wordt gegeven
door Ans Hoogland. De kosten voor deze dag
(locatie, catering en docent) zijn voor de NMB.
Opgeven kan voor 15 april via
secretaris@mahjongbond.org We zien jullie
deelname graag tegemoet.
9.Opslag tafels en spellen
Mahjongtafels van DOT #1 worden vanaf medio
2017 niet meer verhuurd en vervoerd door Janco.
Ook zal hij de NMB Mahjongspellen niet meer
opslaan en vervoeren.
We zijn nu op zoek naar een geschikte (droog en
goed bereikbare) ruimte. Over een
tegemoetkoming in de kosten valt te praten.

Wie o wie heeft 4 m2 ruimte om ruim 400
Mahjongers hun favoriete spelletje te laten
spelen?
Wil je daar eens over praten, stuur een mail
naar sectretaris@mahjongbond.org of bel Jan
Warbout 06 5111 9214.
10.Vierentwintig-uurs marathon NTS
Vorig jaar was er voor het eerst in een klein
groepje de NTS-Mahjong-Marathon in Huizen. Dat
is zo goed bevallen, er komt er dit jaar weer een!
We starten 1 juli 11.00 uur en gaan door tot 2 juli
11.00 uur. Hoe het vorig jaar was is op YouTube te
vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=g6rIj3gg9o4.
Meer info vinden jullie op:
https://www.groenedraak.org.
11. Mahjong raadsel NTS
Je hebt 14 stenen op stok, (zie foto)

tijd die je nodig had om de juiste oplossing te
krijgen. Voor het correcte raadsel moet je wel
twee maanden geduld hebben.
12. Toernooikalender tot 30 juni 2017
Datum
8 april
6 en 7 mei
13 mei

Spelsoort
Riichi
MCR C
NTS

Naam
Sakura Taikai
MCR Dutch Open
Het Groene Hart

17 juni

MCR C+R

Skon Spel

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

Nieuwsbrief 3 verschijnt op vrijdag 28 april
2017.
Kopie inleveren voor 24 april bij:
secretaris@mahjongbond.org

Mahjong
...
Steengoed!

Welke steen moet worden afgelegd zodat de
meeste kans op mahjong
wordt gerealiseerd en met welke steen(en) kan
dan mahjong worden gemaakt.
Er is maar één antwoord goed.
Met dank aan Koen van Dijk.
De oplossing van het Riichi-raadsel van februari:
Chapeau voor de
Ricchi spelers, het was
niet mogelijk om hier
een geldige Mahjong
mee te maken vandaar
ook geen inzendingen.
Foppe had een fout
gemaakt en daagt de Ricchi spelers uit om het
correcte raadsel op te lossen. Noteer dan ook de

Plaats
Oss
Berghem
Alphen aan de
Rijn
Berghem

