
 
Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond 
Nummer 11, 5 september 2015 

 

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

 de inschrijving van het Bondstoernooi is 
geopend 

 het EK Riichi 

 verslagen van de werkgroep promotie en 
communicatie en van maar liefst 3 promotie-
activiteiten 

 de toernooikalender  

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

Bondstoernooi 2015 

Ook dit jaar organiseert de Nederlandse Mahjong 
Bond weer een bondstoernooi en wel op zaterdag 
19 december. We doen ons best om het 
bondstoernooi steeds in een andere plaats te 
organiseren. Dit jaar wordt het bondstoernooi 
gespeeld in:  
 

Go Cultural Centre  
Schokland 14 
1181 HV Amstelveen 

 
De locatie is per auto goed bereikbaar vanaf de A9 
bij Amstelveen en per tram vanaf Amsterdam CS. 
 
Op het toernooi kan gespeeld worden MCR voor 
competitiespelers en recreanten, Riichi en NTS.  
Inschrijven kan via de NMB site: 
www.mahjongbond.org/bondstoernooi/ 
 

De kosten voor dit toernooi bedragen per persoon 
€10, inclusief lunch. Na betaling van het inschrijf-
geld is deelname definitief. De inschrijving sluit op 
11 december 2015.  
 
Voor verdere vragen over het bondstoernooi kan 
je contact opnemen met : 
wedstrijdwezen@mahjongbond.org  
 
De Mahjongbond nodigt je van harte uit om naar 
het bondstoernooi te komen. We maken er met 
elkaar weer een gezellig bondstoernooi van en 
zien iedereen graag in Amstelveen. 
 
 

EK Riichi 

 
 
De EMA heeft de organisatie van het Europees 
Kampioenschap Riichi in 2016 toegewezen aan 
het Verenigd Koninkrijk. De locatie en datum van 
het toernooi moet nog definitief worden 
vastgelegd, maar men streeft naar oktober en 
ergens in de wijde omgeving rond Londen. Verder 
beloofd het voorstel van de UK Mahjong 
Association een toernooi over 3 dagen en 10 
hanchan voor 100 deelnemers. Nadere 
berichtgeving volgt. 

http://www.mahjongbond.org/bondstoernooi/
mailto:wedstrijdwezen@mahjongbond.org


Promotie en communicatie werkgroep 

De werkgroep promotie wil de naamsbekendheid 
van Mahjong en al zijn varianten vergroten.  Op 
deze manier hopen we meer leden te kunnen 
binnenhalen. Afgelopen weekeind was een super 
druk weekend voor de werkgroep. In Warnsveld, 
Veldhoven en Leiden zijn workshops gegeven.  
Mede dank zij de steun van Mieke, Leny, Aty, Jan, 
Eric, Cisca, Tim, Vincent, Cisca, Cor, Ans, Mirjam 
en Foppe kon op de verschillende locaties 
voldoende reclame gemaakt worden voor 
Mahjong.  De workshops zijn zeer positief 
ontvangen door jong en oud. Verslagen over deze 
activiteiten verderop in deze nieuwsbrief. 
Voor de Tomofair op 3 oktober in Nijmegen en 
voor het Spellenspektakel op 7 en 8 november in 
Eindhoven, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers 
die een deel of een hele dag willen assisteren bij 
Riichi en MCR workshops. Opgeven kan tot 20 
september via PenC@mahjongbond.org 
Daarbij heeft de promotie werkgroep diverse 
maand- en weekbladen aangeschreven met het 
idee en verzoek tot plaatsing van een Mahjong-
artikel. Ook organisaties die te maken hebben met 
China of Japan kunnen een promotieberichtje 
verwachten of hebben die inmiddels gekregen.  
 

 
 
Andere leden van de werkgroep (Jan, John, Eric en 
Foppe) hebben in juli en augustus hard gewerkt 
aan de nieuwe website. We kunnen wel stellen 
dat de website zeer mooi is, getuige ook de vele 
reacties die we hebben gehoord. Over twee 
maanden zal een update worden uitgevoerd 
a.d.h.v. de resultaten van een enquête in de 
volgende nieuwsbrief.  
 
 
 
 

Mahjongclub in oprichting  

André en Stijn 
Verschuren (zie foto) 
willen graag een 
Mahjongclub opzetten 
in Leiden of omgeving. 
Dat past goed bij de 
ambitie van de 
Nederlandse 
Mahjongbond, want in 
dat deel van het land 
wordt nog te weinig in 
verenigingsverband 

Mahjong gespeeld. Zondag 30 augustus waren 
Mieke, Leny, Aty en Jan (leden van Bamboe Acht) 
te gast om op de Tuinmarkt van de tuinvereniging 
“Ons buiten” in Leiden Noord een demonstratie te 
geven. Op een mooie plek stond een kraam waar 
de promotiewaren werden uitgestald. En in de 
schaduw (het werd zo’n 26 graden) kon worden 
gespeeld en uitleg gegeven aan geïnteresseerde 
passanten. Qua belangstelling lijkt het wel goed te 
komen met de club in oprichting. We troffen van 
jong (10 jaar) tot oud (70+), deelden folders uit en 
lieten ze meespelen.   
 

 
 
Eén ‘probleem’ nog, waarvoor we bij deze een 
oproep doen: een locatie waar de toekomstige 
club Mahjong kan spelen. Tips? Mail ze aan Jan 
Warbout: wedstrijdwezen@mahjongbond.org 
Aty 
 

 

 

 

 

 

mailto:PenC@mahjongbond.org
mailto:wedstrijdwezen@mahjongbond.org


Workshop eerstejaarsstudenten Sinologie 

Je hebt verschillende soorten studenten en 
gelukkig hadden wij zaterdagmiddag super, super 
slimme! Anders hadden we het waarschijnlijk ook 
niet voor elkaar gekregen om 30 man tegelijk aan 
het Mahjongen te krijgen binnen een paar uurtjes.  
We waren bij de Sinologievereniging (China 
studies) van de Universiteit Leiden die in 
Warnsveld een introductieweekend hadden. De 
eerstejaarsstudenten hadden een druk 
programma met speed daten, feestavond, 
sportdag en ….een Mahjongcursus! 
Tezamen met het bestuur, namen de nog brak van 
het feestavondje zijnde leerlingen plaats bij de 
beamer waar Eric van Balkum een introductie gaf 
over de symboliek en de geschiedenis van het 
Mahjong. Het boeide mij zo, dat ik vergat een foto 
van te maken! Daarna nam ik het over voor een 
korte uitleg over de stenen, chow, pungs etc. Kort, 
want als je voor het eerst kennis maakt met 
Mahjong is het een hoop ‘blablabla’ dat toch niet 
blijft hangen. 
 

 
 
Hierna namen ze plaats aan de Mahjongtafels en 
begon het Mahjong spel. Hoewel het ietwat 
chaotisch en rumoerig was aan het begin, werd 
het steeds rustiger, werden vingers opgestoken 
voor het stellen van vragen en gaven Eric en ik 
hulp en uitleg bij de keuzes die gemaakt moesten 
worden.  
En wat heerlijk als je dan van die slimmerds hebt 
die het Mahjong spel snel oppakken, zelf al kijken 
of ze iets van de scorekaart kunnen maken en het 
dan vervolgens ook nog lukt! Wij keken mee, 
schoven soms wat stenen “Kijk, als je het zo doet, 
ben je al wachtend!” en renden van tafel naar 
tafel. 
Iemand stelde mij een vraag waar je eigenlijk als 
beginner niet zo snel op zou komen. Ik was meer 
dan verbaasd. Ik heb hem beantwoord en gelijk 
het compliment gegeven dat hij al behoorlijk 

inzicht in het spel had. En zo waren er meer! Ze 
waren enthousiast. Wellicht niet allemaal direct, 
maar later toch zeker wel. Want als iemand die 
aan het begin iets heeft van“pff wat doe ik hier?” 
en regelmatig roept “Ik snap er niets van hoor..!!” 
maar aan het eind niet wil stoppen omdat ze 
‘wachtend’ is en niet wil stoppen voordat ze die 
Mahjong gemaakt heeft…tja…dan heeft zelfs bij 
haar het Mahjongvirus toegeslagen. 
Het promotiemateriaal hebben we uitgedeeld, 
want velen waren geïnteresseerd. Het bestuur en 
de studenten bedankten ons met cadeautjes, 
waarop wij moe, schor, maar wel zeer voldaan 
richting Zutphen vertrokken voor een afsluitend 
hapje. 
 
Schoonspel nog hartelijk dank voor de 7 spellen 
die we mochten lenen voor deze workshop. 
Al met al een hele ervaring die wat mij betreft 
best een vervolg zou mogen hebben… 
 
Cisca Bazuin 
 

 

Abunai 2015 Veldhoven 

Op 29 en 30 Augustus stond de P&C werkgroep op 
de Abunai  in Veldhoven onder de bezielende 
leiding van Cor en Ans. Het event werd gehouden 
op de schitterende locatie van Hotel Koningshof.  
 

 
Cor en Ans misstonden niet in het decor van 
verklede mensen met hun mooie jasjes van de 
Sunflower club Japan.  
 
 



 
Op zaterdag werden Cor en Ans ondersteund door 
Tim en zondag door Vincent (beiden frequent 
Abunai-bezoekers), dat Vincent ook niet alle 
antwoorden paraat had blijkt wel uit bijgaande 
foto. De organisatie van de Abunai wist de 
Mahjong tafels ook te vinden, evenals de man  in 
het paarse shirt.  
 

 
 
Mirjam hielp Cor en Ans de zaterdag door en 
heeft verscheidene potjes gespeeld ja zelfs is het 
haar gelukt een keer met Ans te spelen en ja wie 
was die man in het paars ook alweer? 
 

 
 
Zondag moest Foppe opdraven om het viertal 
compleet te maken die dag af en toe stond hij met 

de mond open te kijken naar de schitterende 
verklede figuren en speelde zelfs een potje met 
een mooie vrouw maar als je heel goed keek 
dan….maar dat is heel normaal op Abunai. 
 

 
Werd er alleen maar onder begeleiding gespeeld, 
nee hoor ook wie zelf wilde spelen had die  
mogelijkheid maar wat is dat nu weer ja hoor daar 
zit hij weer in het paars. Waarschijnlijk zien we 
deze persoon wel een keer op een toernooi of 
misschien wel bij een club opduiken.  
 

 
Maar dan nog een belangrijke vraag Ans en Cor 
tezamen op een Abunai weekend en Gabor dan? 
Nou dat werd uiteindelijk duidelijk Gabor had de 
mooiste plek en heeft weinig meegekregen van de 
enorme drukte op de Abunai. 
Tijdens de beide dagen werd een enquête 
gehouden onder bezoekers van de Mahjong stand 
meer hierover meer in een latere nieuwsbrief. 
Volgend jaar een aanrader om weer mee te doen 
aan de Abunai in Veldhoven en Ans en Cor 
nogmaals bedankt voor jullie goede organisatie en 
inzet.  
 
Cor en Ans 



Toernooikalender 

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

2015  

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 
 

22 november Daja & 13 Wezentoernooi - 
Berlicum 

19 december Bondstoernooi 
Amstelveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantiegroet Lucky Wong  

Lucky Wong is op vakantie en heeft de redactie 
een kaartje gestuurd.  
 
 

 
 
 

www.mahjongbond.org
http://www.denegenpoorten.nl/toernooi/negenpoorten2015.php
http://mahjongshopdot1.nl/oranda/
http://www.oostpoortmahjong.nl/index.html
http://www.schoonspel.nl/documents/schoon-spel.html
http://www.rodedraaktwente.nl/
http://www.rodedraaktwente.nl/
http://www.rodedraaktwente.nl/
http://roodevijven.nl/mers-ii-toernooi-2015
http://www.daja13wezentoernooi.nl/
http://www.mahjongbond.org/bondstoernooi/

