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Beste Mahjongvrienden, 
 
Hier weer een nieuwe nieuwsbrief van de 

Nederlandse Mahjongbond. In deze editie:  

 een nabeschouwing op de Algemene 

Ledenvergadering van 7 maart; 

 een nieuw bestuur van de Nederlandse 

Mahjongbond met nieuwe plannen;  

 redactieleden gezocht; 

 aankondiging scheidsrechterscursus;  

 vrijwilligers gevraagd voor Abunai en 

Animecon 2015;  

 en een nieuwe column van Lucky Wong;  

Het bestuur van de Nederlandse Mahjongbond, 

Foppe Bakker, Jan Warbout, Anton Kösters 

 
 

Wat is er besproken op de Algemene 

Ledenvergadering 2015 ? 

 

Op 7 maart jl. is in IJsselstein de Algemene 

Ledenvergadering gehouden van de Nederlandse 

Mahjongbond. Deze werd bijgewoond door 

vertegenwoordigers van 15 van de 20 Mahjong 

clubs, die aangesloten zijn bij Nederlandse 

Mahjong Bond. De  vergadering werd voorgezeten 

door Jeroen Meijer namens het interim bestuur. 

De volgende zaken passeerden de revue: notulen 

ALV 2014, financieel jaarverslag 2014, contributie 

2015, begroting 2015 en een aantal bestuurlijke 

zaken. De belangrijkste punten op een rijtje: 

 de contributie is verlaagd naar €24 voor 

competitiespelers en €12 voor recreanten. De  

zal een deel van de financiële reserves 

aanwenden voor bondsactiviteiten en 

ledengroei; 

 een plan om structureel gecertificeerde 

scheidsrechters op te leiden én in te zetten bij 

toernooien is aangenomen;  

 de titel Nederlands Kampioen MCR en Riichi 

zal jaarlijks worden bepaald op basis van de 

toernooi-uitslagen in dat jaar. Voor 

recreanten MCR blijft het ééndaags 

Nederlands Kampioenschap bestaan; 

Bij de bestuurswisseling zijn Jeroen Meijer en 

Marianne Croeze teruggetreden als interim-

bestuurder en zijn Foppe Bakker, Anton Kösters 

en Jan Warbout als bestuurslid verkozen.  

De notulen van de ALV zijn volledig terug te 

vinden op de website van de Nederlandse 

Mahjongbond www.mahjongbond.org .  

 

 

http://www.mahjongbond.org/


Een nieuw bestuur stelt zich voor … 

 
 
Anton Kösters 
 
voorzitter, penningmeester 
en ledenadministratie 
voorzitter@mahjongbond.org 

 
 
Werkzaamheden: 

 Sturing geven aan het bestuur en de bond 

 Beleid NMB  

 Beheer van de financiële- en 
ledenadministratie 

 Nationale vertegenwoordiger in de EMA 
 
 
 
Foppe Bakker 
 
secretaris en voorzitter 
Werkgroep Promotie en 
Communicatie 
secretaris@mahjongbond.org 
  
 
Werkzaamheden: 

 Beleid NMB 

 Notulen van bestuur en ALV 

 Communicatie met de Nederlandse 
Mahjongclubs  

 Sturing geven aan Promotie en Communicatie 
 
 
 
Jan Warbout 
 
bestuurslid en voorzitter 
Werkgroep Wedstrijdwezen 
wedstrijdwezen@mahjongbond.
org 
 

 
 
Werkzaamheden: 

 Beleid NMB  

 Bondstoernooi 

 Coördinatie toernooiagenda 

 Spelregels en scheidsrechterzaken 

 Spelmateriaal 

… en wat gaan ze doen ? 

Onder het motto We doen het samen! is het 

nieuwe bestuur op 18 maart jl. aan de slag 

gegaan. Op deze eerste bijeenkomst zijn de eerste 

prioriteiten van het beleid voor het komende jaar 

besproken, is de onderlinge taakverdeling 

vastgesteld en verdere werkafspraken gemaakt en 

het takenpakket van de werkgroepen 

Wedstrijdwezen en Promotie& Communicatie 

beschreven.  

Beleid 

Op de eerste plaats is de hoofdtaak van het 

bestuur om er voor te zorgen dat de dagelijkse 

dingen goed blijven lopen. Denk daar bij aan de 

coördinatie van toernooien, materiaalbeheer, 

bijhouden ranglijsten, website en nieuwsbrief, 

maar ook aan voor jullie minder zichtbare zaken, 

zoals de ledenadministratie de afstemming met 

clubs en de besluitvorming rond de ALV. Dit zien 

we uiteindelijk als een noodzakelijke voorwaarde 

om andere ambities te kunnen bewerkstelligen.  

Want we willen ook groeien, niet alleen in het 

ledenaantal, maar ook in het aantal clubs en met 

een grotere regionale spreiding. We willen in 

contact komen met de vele mahjongspelers die 

thuis of in clubverband buiten de bond om  een 

spelletje spelen, maakt niet uit in welke variant ! 

Het zou een goede zaak zijn als we deze groei 

kunnen combineren met een grotere instroom 

van jongeren binnen de bond.  

Ook de gevorderde spelers met internationale 

ambities willen we nieuwe uitdagingen blijven 

bieden. Daarom is het organiseren van sterk 

bezette toernooien in de Europese MERS-reeks 

een blijvend onderdeel van de activiteiten van de 

NMB 

Maar vooral, we willen dit doen samen met jullie 

allemaal. Vandaar dat we de middels de 

werkgroepen alle leden hierbij willen betrekken. 
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Werkgroep Promotie en Communicatie 

De werkgroep bestaat uit: Mirjam van Muijen, Cor 

Hoogland, Eric van Balkum en de voorzitter is 

Foppe Bakker. Jan Warbout heeft een adviserende 

rol.  

Communicatie 

Het bestuur wilt op een directe wijze met de clubs 

en  de leden communiceren.  

 de NMB website (www.mahjongbond.org): dit 

is onze snelle informatie voorziening en 

bedoeld voor iedereen die belangstelling 

heeft voor mahjong. Heb je suggesties voor de 

website, laat het ons weten via 

webmaster@mahjongbond.org 

 de NMB nieuwsbrief: 

ongeveer 10x per jaar 

willen we een nieuwsbrief 

uitbrengen met nieuws 

over de bond en de activiteiten van de clubs. 

We zoeken nog redactieleden (zie verderop in 

de nieuwsbrief). 

 directe mailings aan de leden, bijvoorbeeld  

voor het aankondigingen van toernooien; 

 

 
 

Promotie 

De werkgroep kan vooral op het gebied van 

promotie nog personele uitbreiding gebruiken. 

Een aantal zaken worden centraal georganiseerd,  

zoals het maken en beschikbaar stellen van 

promotie-materiaal. Deze stellen we beschikbaar 

aan de clubs als ondersteuning van lokale 

mahjong-promotieactiviteiten. En verder wil de 

NMB zich presenteren op bijeenkomsten met een 

regionaal tot landelijke uitstraling, waar 

potentiële leden op af komen, zoals bijvoorbeeld 

Abunai (zie verder op in deze Nieuwsbrief). En er 

zijn wellicht nog wel meer wijze waarop we 

mahjong actief kunnen promoten. Inspiratie? Laat 

het weten aan: secretaris@mahjongbond.org . 

 

Werkgroep Wedstrijdwezen 

Inmiddels werkt de werkgroep Wedstrijdwezen nu 

voor het 2e jaar. De werkgroep bestaat uit: Ans 

Hoogland, Anneke Keyl, Janco  Onnink, Joop van 

Doorne en voorzitter Jan Warbout. 

De werkgroep houdt zich onder meer bezig met:  

 Organisatie bondstoernooi 2015; 

 Scheidsrechterscursus voor MCR en Riichi; 

 Toewijzen van scheidsrechters bij toernooien 

voor MCR competitie en Riichi; 

 Spelregelhelpdesk; 

 Competitiestanden bekend maken van MCR 

en Riichi, evenals het bekend maken van het 

Nederlands Kampioenschap. De uitslagen 

melden aan de EMA; 

 Coördinatie toernooikalender; 

 Toewijzing van MERS I en II –toernooien voor 

MCR en Riichi en het Nederlands 

Kampioenschap voor MCR recreanten; 

 Verder ontwikkelen van het MaToSo 

programma t.b.v. de toernooi spelleiding; 

 Invoering van de nieuwe Riichi spelregels 

mocht dit 2015 aan de orde te zijn; 

 Update toernooi reglement; 
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Redactie Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief is een succes. Om dit succes te 

handhaven en te continueren zijn we op zoek naar 

vrijwillig(st)ers die af en toe eens een stukje willen 

schrijven voor de 

Nieuwsbrief. 

Onderwerpen 

hiervoor zijn het 

liefst regio-

georiënteerd en kunnen gaan over: toernooi, 

clubcompetitie, recreantencompetitie, interviews 

met de leden etc.  

Kern van de functie: Als vrijwillig(st)er ben je 

iemand met oog voor nieuws. Je vindt gemakkelijk 

je weg in je eigen club en regio.  

Eigenschappen: Je bent in staat om Mahjong 

zaken op een aansprekende wijze te vertalen naar 

de lezers van de Nieuwsbrief en het is meer regel 

dan uitzondering dat je met eigen nieuws komt 

Tijdsbesteding: afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen maximaal 1 uur per maand. 

Reacties graag sturen per email naar 

secretaris@mahjongbond.org 

 

 

Scheidsrechtersopleiding  

Je kunt je nog steeds opgeven voor de 

scheidsrechteropleiding MCR op 2 mei en Riichi 

op zaterdag 9 mei. Op dit moment hebben we 7 

deelnemers voor MCR cursus op zaterdag 2 mei 

2015 te IJsselstein en 6 deelnemers voor de Riichi 

cursus op zaterdag 9 mei 2015. De cursus duurt  

de hele dag en wordt gehouden in de Oase te 

IJsselstein. Het cursusmateriaal is in het Engels.  

Meer informatie op www.mahjongbond.org. 

Aanmelden kan je door een e-mail te sturen naar 

wedstrijdwezen@mahjongbond.org.  

 
 
 
 

 

 

Dit is een oproep aan alle enthousiaste Riichi-

spelers die een dag, of meerdere, bereid zijn op 

één van de onderstaande evenementen Riichi te 

spelen dan wel uit te leggen. Het gaat met name 

om de Abunai in Veldhoven op 28 / 29 Augustus. 

Het is een goed verzorgd evenement waarbij 

jongelui verkleed als hun held uit de manga’s 

(Japanse stripverhalen) zelf een potje Riichi willen 

spelen of Riichi willen leren.  

 

Daarnaast is er ook een evenement in Den Haag, 

de Animecon, die op 12-13- en 14 Juni wordt 

gehouden in het World Forum. 

Ook hier de keus voor 1, 2 of 3 dagen Riichi spelen 

dan wel demo’s geven. Verleden jaar hebben Ans 

en Cor twee evenementen bezocht, er is altijd 

veel belangstelling en we mochten twee nieuwe 

leden bijschrijven. Mocht je interesse hebben laat 

het mij weten en dan kunnen wij verdere details 

uitwisselen (cor@roodevijven.nl). 
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Voorjaar 

Het borrelde de laatste 

dagen in huize Wong. Op 

de één of andere manier 

was iedereen aan het 

ruimen en rommelen. En ik 

wilde maar naar buiten. 

Het weer lokte mij. Ik wilde 

de tuin doen. Ik wilde snoeien. Zelfs IK had de 

neiging om te gaan poetsen! Een 

voorjaarsschoonmaak!!! Wat??? Brrr… Echt niet! 

Eigenlijk had ik toen dat bekende hoekje moeten 

opzoeken, daarin moeten wegkruipen en hopen 

dat die neiging snel zou overwaaien, maar dat 

deed ik niet. 

Het beste voorbeeld van het borrelende 

voorjaarsgevoel was wel het feit dat ik deze week 

mijn mahjongstenen eens bekeek en dacht; die 

kunnen ook wel eens een schoonmaakbeurtje 

gebruiken. Toen had ik natuurlijk echt in paniek 

moeten raken….Voorjaarschoonmaken zijn ENG!!! 

En in deze mooie tijd van het jaar kun je veel 

leukere dingen doen dan je huis of zelfs maar 

“dingen” in je huis te poetsen. 

Maar toch, in plaats van dat ik in de tuin snoeide 

en schoffelde, stond ik toch enkele minuten later 

met een zacht doekje en wat schoonmaakmiddel 

te poetsen. Ik heb ze allemaal door mijn vingers 

laten gaan. Alle 146. Ja, zelfs mijn twee 

reservestenen die nooit gebruikt worden. 

Allemaal netjes gepoetst en opgewreven. 

Blinkend heb ik ze weer in het doosje terug 

gestopt. En dan wel Bamboe bij Bamboe, Kringen 

bij Kringen en Enen bij enen. Als een soort van 

controle of je ze nog wel allemaal hebt. Slaat echt 

helemaal nergens op en handig is het al evenmin. 

Ik had ze natuurlijk zo in die doos moeten mikken. 

Door elkaar heen. Dat was uiteraard veel slimmer 

geweest, want als je nu gaat spelen zitten ze 

allemaal bij elkaar en moet je wel heel erg lang 

schudden om alles weer een beetje door elkaar te 

krijgen. Maar ook dat hoorde schijnbaar bij het 

borrelende voorjaarsgevoel.  

Godzijdank is het gevoel nu over. Wellicht was het 

poetsen van de steentjes voldoende om het 

gevoel te bevredigen. Gelukkig maar! Nu sta ik 

voor het raam en kijk tevreden over mijn terrasje. 

Ik bedenk hoe ik over een tijdje het terras met de 

hogedrukspuit ga schoonmaken zodat ik, zodra 

het zonnetje weer schijnt, mijn mahjongtafeltje 

daar neer kan zetten en met die blinkende 

steentjes, na heel, heel, heel, veel schudden een 

fijn potje kan gaan spelen….  

Sportieve groetjes, 

Lucky Wong 

 

Toernooikalender 

Hieronder een overzicht van de toernooien in het 

komend half jaar. De volledige kalender vindt je  

op www.mahjongbond.org 

2015 
 

 

28 maart Reus van Rotterdam 
  

11 april Riichi toernooi – Sakura Taikai, 
Oss 

16 mei Riichi – Mahjongacademie 
Hendrik-Ido-Ambacht 

30 mei NTS-toernooi Het Groene Hart – 
Alphen aan de Rijn 

20 juni Riichi toernooi – Natsu no Taikai 
Oss 

4-5 juli Dutch MCR Open – MERS-2 
 

26 september Riichi toernooi - Oranda Sai-Kou, 
IJsselstein  

 

 

Spelregelhelpdesk 

Soms heb je wel eens vragen over spelregels bij 

NTS, bij MCR Competitie of Recreant, bij Riichi of 

bij Hong Kong, wij hebben vaak het antwoord.  

Stuur een e-mail naar spelregelhelpdesk-

@mahjongbond.org en je krijgt het antwoord. 
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