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Beste Mahjongvrienden, 
 
In deze nieuwe nieuwsbrief van de Nederlandse 
Mahjongbond kan je lezen: 
  

 nieuws van het bestuur, van de werkgroepen 
en een verslag van de General Assembly van 
de EMA in Kopenhagen; 

 verslag van de scheidsrechtercursus  

 laatste aankondiging Dutch Open MERS II 

 de toernooikalender  

 en een nieuwe column van Lucky Wong;  
 
Het bestuur van de Nederlandse Mahjongbond, 
Foppe Bakker, Jan Warbout, Anton Kösters 
 
 

Van het bestuur  

De website van de NMB 
gaat volledig aangepast 
worden. Het doel hiervan is 
om de website een 
moderner jasje te geven, te 
actualiseren en meer 
interactief te maken. Dit 
alles zal gefaseerd worden 
uitgevoerd. De teksten 
zullen worden aangepast 
rond 1 juni 2015. Het 
nieuwe uiterlijk van de 
website zal iets langer duren: hier wordt begin juli 
mee gestart en is gereed voor 1 september 2015. 
Mogelijk is in het eindstadium de website enkele 
dagen uit de lucht. Alvast ons excuus hiervoor.   
Om het geheel in goede banen te leiden is een 
projectteam opgericht, bestaande uit: Mirjam van 
Muijen, Diana Kuijpers, Jan Warbout, Eric van 
Balkum, John Kuijpers en Foppe Bakker. 

Werkgroep wedstrijdwezen 

De werkgroep heeft zich afgelopen weken ingezet 
om de scheidsrechterscursussen goed te laten 
verlopen. Voor de MCR cursus zijn 3 personen 
geslaagd, zij zullen worden ingezet bij de 
verschillende MCR toernooien. Voor de Riichi 
cursus zijn 6 personen geslaagd, zij zullen worden 
ingezet bij de verschillende Riichi toernooien. Het 
bestuur feliciteert de 9 personen die geslaagd zijn 
op de cursus van MCR en Riichi en bedankt hierbij 
ook de cursusleiders Ans Hoogland en Anton 
Kösters. Elders in deze nieuwsbrief is een verslag 
van Mirjam Muijen te lezen, zij heeft beide 
cursussen met goed gevolg doorlopen. 
 
Minder opvallend, maar daarom niet onbelangrijk: 
 

 het toernooireglement is verouderd en wordt 
bijgewerkt; 

 om de organisatie van toernooien te 
vergemakkelijken wordt een eenvoudig 
software programma gemaakt, dat goed en 
eenvoudig werkbaar is. Hiermee zijn 
loopschema’s, loopbriefjes en de tussen- en 
eindstanden makkelijk en snel te maken; 

 de Riichi spellen zijn compleet gemaakt met 
scorekaarten, bakjes voor de counting sticks, 
tablets voor de scoreformulieren en 
tafelnummers. Met dank aan Els en John 
Kuijpers en Janco Onnink; 

 en tot slot, de voorbereidingen voor het 
bondstoernooi zijn in volle gang. In de 
volgende nieuwsbrief hopen we de datum en 
locatie bekend te kunnen maken.  

 

Werkgroep Promotie en Communicatie: 

De werkgroep heeft zich afgelopen periode 
beziggehouden met het bedenken en schrijven 



van een promotieplan.  Het plan is met name 
gericht om meer naamsbekendheid te krijgen van 
Mahjong in al zijn variaties. Daarnaast wordt in 
het plan aandacht besteed hoe de jeugd te 
enthousiasmeren voor alle variaties van Mahjong. 
Daarnaast heeft de werkgroep heeft veel werk 
verricht voor de teksten die aangepast moeten 
worden op de website. 
 

General Assembly van de EMA 

Op 13 mei vond in Kopenhagen 
de General Assembly (GA) van de 
European Mahjong Association 
(EMA) plaats. Dit is een 
tweejaarlijkse bijeenkomst van 
vertegenwoordigers van alle 
landen aangesloten bij de EMA. Meestal wordt dit 
gehouden in de marge van een groot Europees 
kampioenschap, maar  dit jaar werd het gehouden 
voorafgaand aan de 10e MCR Open Danish 
Mahjong Championship. Hieronder kort een paar 
belangrijke uitkomsten: 

 de werkgroep die tot taak heeft de EMA Riichi 
spelregels op te lijnen met de regels zoals 
deze buiten Europa worden gebruikt zal nog 
dit jaar zijn werk afronden. Gestreefd wordt 
de voor het Europees Kampioenschap Riichi in 
2016 in te voeren; 

 hoewel er voorafgaand aan de GA nog geen 
voorstellen waren ontvangen willen alsnog  
drie landen een voorstel indienen om in 2016 
een Europees Kampioenschap Riichi te 
organiseren. Dit zijn: Rusland, het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk. Deze voorstellen 
moeten voor 1 augustus worden ingediend. 
Een besluit hierover volgt voor 1 september;  

 de organisatie van het OEMC 2017 is 
toegewezen aan Portugal. Er waren geen 
tegenkandidaten; 

 
 

Geslaagde scheidsrechterscursussen 2015 

Voor zowel de mahjongvarianten Riichi als MCR 
wil de NMB mensen opleiden om als 
scheidsrechter te functioneren op de NMB 
Clubtoernooien. Daarom was op zaterdag 2 mei 
de MCR-cursus met 6 cursisten en op zaterdag 9 
mei de Riichi-cursus met eveneens 6 cursisten, 
beide vonden plaats in de Oase in IJsselstein. 

Anton Kösters was cursusleider voor de MCR 
samen met side-kick Anneke Keyl. 
Ans Hoogland trainde de Riichi-deelnemers,  
 
Het was belangrijk om je goed voor te bereiden 
voor de leerzame maar ook pittige seminars. Bij 
beide varianten waren het cursusmateriaal en 
examen in het Engels. De onderwerpen en theorie 
kwamen uitvoerig aan bod, alle opzichten van het 
scheidsrechterwezen.  
Hoe ga je om met bijvoorbeeld spelers die te laat 
komen, welke regels gelden in bepaalde of 
onvoorziene situaties en hoe te handelen, 
scoretelling en straffen, etiquette en gedrag. Maar 
ook hoe de arbitragecommissie van de EMA in 
elkaar zit en hoe scheidsrechters elkaar kunnen 
ondersteunen. 
Belangrijk is ook de rol van de mahjongspeler zelf, 
wat ook wel FFF genoemd wordt: Fun, Friendly en 
Fairplay staan voorop, dus problemen samen 
oplossen, en de scheidsrechter er pas bij roepen 
als je er samen echt niet uitkomt. 
 
Aan het einde van de dag was het tijd voor het 
examen. Het MCR examen bevatte 25 vragen 
waar je een half uur de tijd voor kreeg. Alle 
onderwerpen die besproken zijn kwamen er in 
terug. Van de 25 vragen mocht je er maximaal 7 
fout hebben 
Aan het einde van de MCR-dag mocht de NMB 
zich drie nieuwe MCR EMA scheidsrechters rijker 
tellen. Geslaagd waren Martijn Klaar, Nicole 
Haasbroek en Mirjam van Muijen. Zij ontvingen 
een officieel certificaat EMA Referee van Anton. 
 
Het officiele Riichi examen wordt nog even 
uitgesteld. Zodra de nieuwe EMA-regels zijn 
doorgevoerd, mag daar alsnog examen voor 
gedaan worden. De deelnemers die de lessen 
gevolgd hadden, kregen een examen gemaakt 
door Ans, en mogen sowieso scheidsrechteren op 
de Nederlandse toernooien. De zes nieuwe 
Nederlandse Riichi scheidsrechters die erbij zijn 
gekomen zijn: Martijn Klaar, Nicole Haasbroek, 
Mirjam van Muijen, John Kuijpers, Els Kuijpers en 
Anneke Keyl. 
 
De Nederlandse Mahjongbond had alles goed 
verzorgd met betrekking tot de lessen met veel 
ruimte voor interessante discussies, vragen 
tussendoor en natuurlijk een flinke lach op zijn 



tijd. En tussen de middag een heerlijke lunch 
verzorgd door Trees. En bedankt cursusleiders 
Anton, Anneke en Ans! 
Het was zeker geen weggegooide dag voor 
degenen die niet geslaagd zijn. Het was in de 
eerste plaats gezellig maar vooral verfrissend en 
zeer leerzaam om deze cursus te volgen ook al 
wordt je geen scheidsrechter.  
 
Bij de cursisten is ter sprake gekomen dat er zeer 
zeker behoefte is aan een jaarlijkse 
'scheidsrechtersdag' voor alle Nederlandse 
scheidsen. Om te discussieren, up to date te 
blijven en op een lijn te blijven. Een goed idee 
voor de toekomst van de Nederlandse 
Mahjongbond. 
 
Mirjam van Muijen 
 

 
 

 

Open Nederlands MCR Toernooi 2015 

Mahjonggezelschap "Schoon Spel" organiseert  
op 4 en 5 juli 2015 het Open Nederlands MCR 
Toernooi 2015. Dit is een MERS-2 toernooi, er 
worden 7 ronden van 120 minuten gespeeld 
volgens de International Mahjong Competition 
Rules.  
Het toernooi is uitsluitend voor competitiespelers 
en er kunnen maximaal 120 spelers meedoen. 
Inmiddels zijn er 84 deelnemers, deze komen uit 
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en 
Rusland. Wil je ook eens internationaal mahjong 
spelen dan is dit je kans.  
Je hoeft niet ver te reizen om deze 27 mahjong 
spelende buitenlanders te ontmoeten. De 
speellocatie is het Dorpshuis de Berchplaets 
Sportstraat 3 5351 BZ  Berghem. 
Inschrijven kan tot 8 juni 2015 op de 
www.schoonspel.nl/mdo. Daarna gaan de 
inschrijvingen per volle tafel. Graag tot ziens in 
Berghem.  
 
 

Tijden veranderen. 

Buiten de reclame folders 
krijgen we weinig post meer. 
Post verdwijnt. Wie schrijft 
er nu nog brieven? Oké, we 
sturen nog kaartjes, maar 
hoelang zullen we dat nog 
blijven doen? Velen sturen 
nu al Appjes met de kerstdagen en geven het 
uitgespaarde geld aan bijvoorbeeld Serious 
Request. Pakketjes zullen wel blijven. Maar dat 
heet dan de Pakketdienst. Ik zie het al voor me 
over een jaar of 10 – 20 . Dan vragen de kinderen; 
“Wat is dat, een postbode?”.  “Die is verdwenen 
schatje. Net zoals de lorrenboer”. Wie kent die 
nou nog? Nu breng je je zooi naar de kringloop. En 
zo verdween ook de echte huis-aan-huis  
melkboer. Heel vroeger toen ik nog heel, heel 
klein was, kwam hij mijn moeder elke dag een kan 
verse melk brengen. En later een soort plastic zak 
met melk die dan weer in een speciale kan 
gehangen moest worden. Nu is het beroep zo 
goed als uitgestorven. Melk komt uit de 
supermarkt. En zo zal het waarschijnlijk ook de 
groenteboer vergaan. Er zijn er nog wel… Maar 
niet veel meer. Want ook de groente komt uit de 
supermarkt. 
En zo verandert onze wereld. Alles wordt sneller. 
De ouderen die vroeger de puzzels in de krant 
oplosten en het vervolgens op een briefkaartje 
instuurden voor een prijsje, kunnen het nu wel 
vergeten. Op een briefkaartje kan niet meer 
(bestaan briefkaartjes nog wel?). Nee, nu moet de 
oplossing ingevuld worden op het internet. Maar 
ze hebben geen internet. Ze kunnen de oplossing 
niet mailen naar.. en de uitslag online bekijken? 
Tsja, dat zit er ook niet in. Uitzending gemist 
bekijken? Nope, ook niet.  Zelfs bij “Spoorloos” op 
de TV zeggen ze, dat als je wilt weten hoe het 
afloopt je maar op het internet verder moet 
kijken. Er verdwijnt veel. En niet alles is ten 
goede… 
Spelletjes spelen met de hele familie met op de 
achtergrond de radio? Dat lukt maar slecht, want 
ze zitten allemaal op hun tablets of smartphones. 
Daar speelt de wereld zich nu af. En ja, ook ik 
maak me daar schuldig aan. Want daar heb je je 
vrienden. Daar speel je spelletjes totdat je er 
tureluurs van ziet en niet meer kunt slapen omdat 
je brein nog zo verschrikkelijk actief is. 
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Ja, er verdwijnt veel. Maar sommige dingen 
blijven. De echt goede dingen blijven. Er zijn nog 
steeds bromtollen te koop. De kinderen knikkeren 
en touwtjespringen gelukkig ook nog. “Mens erger 
je niet” en “Memory”  wie kent het niet?. 
“Monopoly” spelen we nog, maar wellicht op de 
Wii en niet meer met honderdjes maar met 
duizenden dollars. Maar het spel is gebleven. En 
dingen die het zo lang uithouden die moeten wel 
goed zijn. Anders waren ze al vervangen. Of weg 
of vergeten… Of allebei. En weet je, Mahjong is 
ook zo iets. Iets dat zoveel honderden jaren blijft. 
Terwijl de tijden in rap tempo veranderen, moet 
het dus wel iets hebben. Iets speciaals. Iets 
magisch. Iets waardoor het niet verveeld en blijft 
tot in lengte der dagen. Iets waardoor wij, ja jij 
ook!, er verslaafd aan zijn geraakt. De postbode 
verdwijnt…maar Mahjong…. dat blijft. Gelukkig 
maar! 
 
 Veel wong! 
 
Lucky Wong 
 

Toernooikalender 

Hieronder een overzicht van de toernooien in het 
komend half jaar. De volledige kalender vindt je  
op www.mahjongbond.org 
 

2015  

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 
 

12 september 10e Negen Poortentoernooi - 
IJsselstein 

26 september Riichi toernooi - Oranda Sai-Kou, 
IJsselstein  

3 oktober NTS-toernooi De Oostpoort –  
Delft 

11 oktober Skôn Spel Recreantentoernooi – 
Oss 

17 oktober Nederlands Kampioenschap 
recreanten MCR en MCR toernooi 
competitiespelers - Hengelo 

7-8 november Dutch Open Riichi – Amstelveen 
 

Hong Kong Mahjongclub Fu-Hing te Varsseveld           
 

Het is lang geleden dat de Hong Kong 
Mahjongclub te Varsseveld het Open 
Nederlands Kampioenschap Hong Kong 

Mahjong heeft georganiseerd. Na al die jaren 
vinden we dat het weer eens tijd wordt dit 
kampioenschap te houden. Het Hong Kong 
Mahjong heeft in onze regio nog steeds 50 actieve 
spelers. Het aantal deelnemers dat we kunnen 
plaatsen op onze locatie, is tussen 64 en 72 
spelers. De toernooidatum is zaterdag 7 
november 2015. We spelen volgens de Hong Kong 
Mahjong regels, die gedeponeerd zijn bij de 
Nederlandse Mahjong Bond. De inschrijving start 
op 16 september 2015 en sluit op zondag 18 
oktober 2015. Je wordt geplaatst op volgorde van 
inschrijving. Zodra het maximum is bereikt, wordt 
je op de reservelijst gezet. We willen het 
inschrijfgeld zo laag mogelijk houden en er kan, 
voor een vriendelijke prijs, een lunchpakket 
besteld worden. 
We zijn erg nieuwsgierig of er vanuit andere 
clubleden belangstelling is om deel te nemen aan 
dit kampioenschap.  Als je denkt aan dit toernooi 
te willen deelnemen, willen we je vragen om vóór 
1 augustus een korte mail te sturen, met 
bijvoorbeeld de tekst: Ik overweeg om wel deel te 
nemen. Deze mail kan gestuurd worden aan: 
mahjongclubfuhing@kpnmail.nl.  
Graag tot ziens op zaterdag 7 november 2015 in 
Varsseveld. 
 

 

www.mahjongbond.org
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http://www.denegenpoorten.nl/toernooi/negenpoorten2015.php
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