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Beste Mahjongvrienden, 
 
In deze nieuwsbrief van de Nederlandse 
Mahjongbond: 
  

 de inschrijving van het Bondstoernooi is 
geopend 

 nieuws over de komende Europees 
Kampioenschap Riichi (2016) en MCR (2017)  

 een interview met de jeugdleden van de 
mahjongbond 

 de column van Lucky Wong 

 de toernooikalender  
 
Het bestuur van de Nederlandse Mahjongbond, 
Foppe Bakker, Jan Warbout, Anton Kösters 
 

Bondstoernooi 2015 
Het Bondstoernooi wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 19 december in het Go Cultural Centre in 
Amstelveen. Op het toernooi kan MCR gespeeld 
worden voor competitiespelers en recreanten, 
Riichi en NTS. Inschrijven kan op 
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.  

 

Europese Kampioenschap Riichi 2016 
De EMA heeft begin september de organisatie van 
het Europees Kampioenschap Riichi toegewezen 
aan Engeland. De datum en locatie is nog niet 
bekend gemaakt, maar er zal plaats zijn voor 100 
deelnemers. Het aantal deelnemers per land 
wordt 6 maanden voorafgaand aan het toernooi 
vastgesteld op basis van de EMA-ranking. Op basis 
van de huidige ranking mag Nederland 13 

deelnemers afvaardigen (zie website EMA). De 
eindstand van de Nederlandse Riichi-ranglijst is 
bepalend voor de kwalificatie van de Nederlandse 
deelnemers. De laatste tussenstand vindt je op 
onze website. 

 

 
Europees Kampioenschap MCR 2017 
 

 
 
Het Open Europees Kampioenschap Mahjong 
(OEMC) in 2017 is door de EMA toegewezen aan 
Portugal. De exacte datum en locatie is nog niet 
vastgesteld, maar de organisatie gaat op dit 
moment uit van 216 deelnemers, waarvan er ca. 
25 uit Nederland mogen komen. Dit aantal wordt 
een half jaar voorafgaand aan het toernooi 
definitief door de EMA vastgesteld.  

Voor Nederlandse competitiespelers is het  
belangrijk om te weten dat de kwalificatie voor dit 
OEMC gebaseerd wordt op de eindstand van de 
Nederlandse MCR-ranglijst 2016. De resultaten 
van de Nederlandse MCR toernooien voor 
competitiespelers in 2016 zijn dus bepalend. Als je 
graag wilt deelnemen aan het OEMC 2017 is het 
dus belangrijk deel te nemen aan de Nederlandse 
MCR toernooien, te beginnen met het 
Kongrovers- en Valentijnstoernooi, in 
respectievelijk januari en februari 2016.   

http://www.mahjongbond.org/bondstoernooi/
http://mahjong-europe.org/ranking/quotas_RCR.html
http://mahjongbond.org/ranglijst-riichi/


De Jeugdleden van de mahjongbond 
In 2013 heeft de Mahjongbond het Jeugd-
lidmaatschap geïntroduceerd. Jeugdigen kunnen 
tot en met het jaar dat zij 16 worden voor de helft 
van de normale contributie lid worden van de 
Mahjongbond en meespelen bij recreanten. Op 11 
oktober tijdens het “Skôn Spel recreanten 
toernooi” speelden Luuk van Balkum en Fenne 
Schuurmans, de twee jongste leden van de 
Nederlandse Mahjong Bond mee. Wij spraken met 
hen. 

Luuk speelt sinds zijn 6e 
Mahjong. Hij heeft het 
geleerd van zijn vader. De 
reden dat hij het speelt is 
dat zijn vader thuis aan 
het spelen was en vroeg 
om een keer mee te doen. 
Luuk zei dat wil ik wel dan 
hoef ik geen klusjes thuis 
te doen tijdens het 
Mahjongen.  

Luuk vindt Mahjong leuk 
omdat hij tegen andere 
mensen speelt en dus ook 
veel mensen leert kennen, 
hij vindt het wel jammer 
dat er zo weinig jonge 

spelers zijn. Op school heeft Luuk het weinig over 
Mahjong ze weten niet eens wat het is, dat is best 
wel jammer.  

Luuk vertelt door en zit echt op de praatstoel. Als 
ik verlies baal ik best wel maar als ik win dan denk 
ik YES “I am the greatest” . Als ik thuis win hoef 
ik gelukkig geen extra klusje te doen thuis dus ik 
hoef mijn ouders niet te laten winnen. Vandaag 
wil ik in de top 10 eindigen. (Redactie: zoals 
iedereen inmiddels wel weet is Luuk 2e 
geworden). Luuk geeft tenslotte nog aan dat hij 
deelneemt aan het bondstoernooi in december, 
dus spelers houdt maar rekening met mij. 
O ja, “By the way” (Luuk zit op tweetalig onderwijs 
vandaar het Engels) als jullie een keer met een 
promotie mensen zoeken wil ik mee. Mijn vader 
gaat dan ook mee, want ik mag nog niet 
autorijden. 
 

 

 
Voor wie Fenne niet kent, Fenne was hostess 
tijdens het MCR MERS 2 toernooi in Berghem.  

Fenne speelt 
sinds een jaar 
of twee bij  
Mahjonggezelsc
hap 
“Schoonspel” 
met name in de 
vakantie 
periodes. 
Omdat mijn 
moeder (Cisca,  
Nederlands 
Recreanten 

Kampioen 2014) ook mahjong speelt en thuis veel 
oefent leek het mij wel leuk om ook het spel te 
leren. Het leuke aan Mahjong spelen vind Fenne 
dat zoveel combinaties mogelijk zijn en dat je 
steeds met andere mensen speelt, eigenlijk is 
geen spel hetzelfde. Ik heb thuis nog niet 
gewonnen dus weet niet of ik dan iets extra’s 
moet doen, ik hoop het eigenlijk niet . Als ik 
verlies baal ik best wel even maar wordt niet 
chagrijnig. Redactie: tijdens het toernooi stond de 
redactie te kijken aan de tafel met Fenne toen ze 
net iemand uitgooide met 30 punten, en 
inderdaad ze werd niet chagrijnig. Op school praat 
ik niet veel over Mahjong, maar morgen zal ik wel 
even zeggen dat ik mijn doelstelling om niet 
laatste te worden ruimschoots heb gehaald 
(Fenne is 22e geworden). Als ik win denk ik WOW, 
dit had ik nooit verwacht want volgens mij moet 
je best wel geluk hebben om te winnen bij 
Mahjong, uiteraard moet je wel kennis hebben 
van het spel maar de laatste steen komt niet als je 
de Wong niet hebt. Ik doe ook mee aan het 
Bondstoernooi en wil daar ook niet laatste 
worden. Ik denk als de NMB workshops geeft op 
scholen dat wel meer jeugdspelers komen. Ik wil 
best mee als jullie een workshop organiseren 
zeker op school of een andere keer als jullie 
promotie doen voor het Mahjong spel min 
moeder wil dan ook wel mee denk ik.  

 

 

 



Voorzittersoverleg 
Op 31 oktober 2015 is er een voorzittersoverleg. 
In dit overleg wil het bestuur informeel met de 
contactpersonen van de clubs bijpraten over de 
gang van zaken in de Nederlandse Mahjongbond 
en gewenste ontwikkelingen. Heb je zelf ideeën 
breng ze dan in bij de contactpersoon van jouw 
club.  

De resultaten van dit voorzittersoverleg worden 
verwerkt in de voorbereiding voor de volgende 
Algemene Ledenvergadering, voorlopig gepland 
21 februari 2016.  

 

 
Winnen en verliezen 

Mahjong is een mooi 
spelletje. Er zit van alles in. 
Maar wat er vooral ook in zit, 
is het winnen of het 
verliezen. Nou reageren de 
meesten wel hetzelfde op 
het winnen. Alhoewel er altijd wat overdreven 
exemplaren bij zitten die het gaan uitjubelen, het 
merendeel zal glimmen en trots zijn met het 
behaalde resultaat. 

Maar hoe de verliezers met hun verlies omgaan is 
een ander verhaal. We zien ze allemaal op 
toernooien. De zure gezichten. De ‘waarom ben ik 
eigenlijk gekomen vandaag’ smoeltjes. De 
treurwilgen en zuurpruimen. Maar ook ik heb er 
last van. Ik ga aan mezelf twijfelen als mijn 
buurvrouw na drie keer rond al een selfdrawn 
mahjong heeft of als de buurman op mijn steen 
uitgaat, terwijl ik toch zo voorzichtig was. Hoezo 
heb ik niet zo’n geluk? Wat doe ik dan fout?  

Totdat dan die ronde komt waarbij ik ook het 
geluk aan mijn kont heb hangen en daardoor 
iedere steen waar ik ook maar aan denk, ook 
daadwerkelijk krijg en zodoende ook iedereen aan 
tafel verras met mijn turbo-mahjongs. En ja, dan 
voel ik ook mijn innerlijke ikke jubelen. Maar als ik 
verlies, dan kan ik nog wel normaal functioneren. 
Ik zal niet chagrijnig worden of lelijk tegen 
anderen gaan doen.  
Er is dus een groot verschil in hoe mensen hun 
verlies dragen. Wat maakt dan het verschil? En 
waarom willen we dan zo graag winnen? Dat komt 

uit vroegere tijden. Toen was het van 
levensbelang zeggen de evolutionair psychologen. 
De beste krijger of jager van de stam had aanzien. 
Had de mooiste (en wellicht de meeste) 
vrouw(en) en kreeg het beste stukje vlees. Hij kon 
het beste voor de vrouwen en de stam zorgen. Bij 
de dieren is het nog steeds zo geregeld. Dus er 
hing nogal wat af van de prestatie. Nu is dat nog 
steeds wel zo. Kijk maar op het werk. We leven 
van de beloningen. Voelen ons ook een verliezer 
als die andere de promotie krijgt en ga zo maar 
door. Winnen geeft aanzien, verliezen niet.  

Onze hersenen werken dus nou eenmaal zo. Maar 
dan nog. We kunnen er best wat mee. Ook ons 
doel draagt namelijk bij aan het gevoel van balen 
bij verliezen. Stel je je doel lager, dan is verliezen 
ook minder erg. Dus als ik naar een toernooi ga 
met het doel dat ik eerste word, geeft dat meer 
negatieve gevoelens en is het onbereikbaarder 
dan wanneer ik tegen mezelf zeg dat ik niet de 
laatste wil worden. Slechts een kwestie van 
kunnen rekenen. 

Mijn doel stel ik altijd in op het midden. Als ik 
maar in de middenmoot eindig. Dat is redelijk 
haalbaar en zorgt ervoor dat ik wel baal van een 
tafel van 0 punten, maar niet zo erg dat ik als een 
verslagen gladiator het slagveld afdruip. En nog 
een tipje...je kunt je doel ook altijd halverwege 
bijstellen. Is halverwege niet mogelijk, dan toch 
minstens boven de laatste 5.. Het is dus maar hoe 
je er mee omgaat.  

Ik wens jullie veel wijsheid voor het volgende 
toernooi en uiteraard veel Wong. 
 
Groetjes, 
Lucky Wong. 
 

 

 
 



 

 

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

Aanmelden van nieuwe toernooien kan bij Jan 
Warbout. wedstrijdwezen@mahjongbond.org. 

 

2015  

7-8 november Dutch Open Riichi – Amstelveen 
 

22 november Daja & 13 Wezentoernooi - 
Berlicum 

19 december Bondstoernooi 
Amstelveen 

2016  

16 januari Kongroverstoernooi - Zaandam 

13 februari Valentijnstoernooi - Heemstede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendenloterij 
Door deel te nemen aan de Vriendenloterij kan je 
de Nederlandse Mahjongbond financieel steunen 
!! Koop een lot op www.vriendenloterij.nl en geef 
de Nederlandse Mahjongbond op als het goede 
doel dat je wilt steunen (trefwoord: mahjong). 
Speel je al mee? Je kan altijd de bestemming van 
het door jouw gekozen goede doel veranderen. 
De helft van de inleg (€6,50 per lot) gaat direct 
naar de Nederlandse Mahjongbond. Een mooie 
manier om het mahjongspel in Nederland 
financieel te steunen.  

 

 

 

www.mahjongbond.org
wedstrijdwezen@mahjongbond.org
http://roodevijven.nl/mers-ii-toernooi-2015
http://www.daja13wezentoernooi.nl/
http://www.mahjongbond.org/bondstoernooi/
http://www.kongrovers.nl/
http://www.bamboeacht.nl/TOERNOOIINFO.html
http://www.vriendenloterij.nl/

