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Beste Mahjongvrienden, 
 
In deze nieuwsbrief van de Nederlandse 
Mahjongbond: 
  

 korte berichtjes over het Bondstoernooi en de 
enquete over de website; 

 de kwalificatie voor het Europees Kampioen-
schap Riichi in 2016 en MCR in 2017;  

 de NMB groeit als kool !!  

 de column van Lucky Wong 

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

Inschrijven Bondstoernooi 2015 

De inschrijving voor het Bondstoernooi 2015 loopt 
als een trein !! Al meer dan 120 mensen hebben 
zich aangemeld. Wil je nog mee doen? Dit kan tot 
en met 11 december op onze website 
www.mahjongbond.org/bondstoernooi/.  

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. De kosten voor dit toernooi 
bedragen per persoon €10, inclusief lunch.  

 

Enquete 

De nieuwe website van de Nederlandse 
Mahjongbond is inmiddels bijna drie maanden 
operationeel. Wij zijn benieuwd naar de mening 
van de bezoekers van onze website. Klik op 
http://mahjongbond.org/enquete-website/ en vul 
de enquête in.  

 

 

De enquête kan worden ingevuld tot 2 december 
2015 en is volledig anoniem. Met de resultaten 
willen we de website in de toekomst verder 
verbeteren. Het invullen kost maximaal 5 
minuten.  
 

Alvast bedankt voor de moeite !! 
 

 

Europese Kampioenschap Riichi 2016 
De Nederlandse Kampioen 2015 bij Riichi is 
bekend, het is Martijn Klaar, van harte 
gefeliciteerd namens alle Mahjongers, het bestuur 
en de werkgroepen.  

De einduitslag van dit Nederlands Kampioenschap 
wordt ook gebruikt om te bepalen wie namens 
Nederland aan het Europees Kampioenschap 
Riichi in 2016 in Engeland zal mogen deelnemen. 
De EMA zal op 1 maart 2016 bekend maken 
hoeveel deelnemers namens Nederland worden 
toegewezen. De datum voor dit toernooi is 
voorlopig vastgesteld op 7 tot 9 oktober, ergens 
niet ver van London. Meer details volgen zodra 
deze definitief zijn bekend gemaakt door de Britse 
Mahjongbond.  

 
 

 

http://www.mahjongbond.org/bondstoernooi/
http://mahjongbond.org/enquete-website/


Kwalificatiecriteria OEMC 2017 

Het Open Europees Kampioenschap Mahjong 
(OEMC) in 2017 is door de EMA toegewezen aan 
Portugal. 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 van komend 
jaar. 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 het Valentijnstoernooi, in 
respectievelijk januari en februari 2016. De 
verdere details over de kwalificatiecriteria worden 
later nog bekend gemaakt.  

 

De NMB groeit als kool !! 
Inderdaad !! De Nederlandse Mahjongbond groeit 
als (Chinese) kool !!  
 

 

Vorige week heeft de Nederlandse Mahjongbond 
haar 450e lid ingeschreven. Begin dit jaar waren 
dat er nog 399. Waar komt deze groei vandaan ??  
In de afgelopen maanden hebben de 
Mahjongverenigingen Het Groene Hart uit Alphen 
aan de Rijn en de Oostpoort uit Delft veel nieuwe 
leden ingeschreven. En twee nieuwe 
mahjongverenigingen hebben zich bij de 
Nederlandse Mahjongbond aangesloten: in 
Hendrik Ido Ambacht is de Mahjongclub Tsumo ! 
geboren en in Hilversum heeft het Goois 
mahjonggenootschap De Groene Draak zich  
aangesloten bij de Nederlandse Mahjongbond.  
Verderop in deze nieuwsbrief presenteren deze 
nieuwe loten bij de mahjongbond zich.  

Aan al deze nieuwe leden een hartelijk welkom !! 
Maar er is nog meer op komst !!  

Leiden 

In Leiden werken een aantal enthousiaste spelers 
hard aan de oprichting van een Leidse  
Mahjongclub. Na vier avonden informatie 
verstrekken en het geven van een Mahjongcursus 
zijn we nu inmiddels met 6 personen bezig. Er 
wordt geadverteerd in de regionale kranten en  
heel voorzichtig neemt de belangstelling toe. Er 
wordt gespeeld in het Huis van de Buurt Op Eigen 
Wieken, Valkenpad 5 in Leiden. Wil je meer 
informatie over deze club of ken je iemand in 
Leiden die zich graag aansluit ? Stuur een mail 
naar stijn_verschuren@hotmail.com  
 

Den Haag 

Ook in Den Haag wordt door Joyce, Peter en  Paul 
enthousiast gewerkt aan het oprichten van een 
nieuwe mahjongclub in het Haagse. Er wordt nog 
naarstig gezocht naar een geschikte speellocatie 
en data voor speelavonden. Daarna worden de 
lokale media ingelicht. Kortom, ook Den Haag 
komt op de mahjongkaart te staan !!  

Wil je meer informatie over deze club of ken je 
iemand in Den Haag die zich graag aansluit ? Stuur 
een mail naar info@mahjongbond.org. 

 

Mahjong in het Gooi  

Op woensdagavonden eens in de veertien dagen 
komt het Goois mahjonggenootschap De Groene 
Draak bijeen om het aloude, klassieke 
mahjongspel te bedrijven. Er wordt gespeeld om 
een kleine maar aantrekkelijke trofee in de vorm 
van een groene draak. De speler die die avond de 
hoogste totaalscore behaalt, mag deze 
prestigieuze trofee koesteren tot de volgende 
bijeenkomst van het genootschap.  
Aan het einde van ieder seizoen is er een 
seizoenskampioen. Verder worden alle 
opmerkelijke en vermeldenswaardige records 
opgetekend in het Groene Draken Boek voor 
Records. Het genootschap is opgericht in januari 
2002 en is sindsdien trouw gebleven aan het 
klassieke mahjong, ook wel bekend als 
N(ederlandse) T(oernooi) S(pelregels).  

stijn_verschuren@hotmail.com
mailto:info@mahjongbond.org


Die regels gelden ook op het open Witte Draak 
Toernooi, dat sinds maart 2000 jaarlijks in 
Hilversum wordt georganiseerd, tegenwoordig 
door het Groene Draak Genootschap zelf. Het 
toernooi heeft zich faam verworven als het 
gezelligste toernooi van Nederland en iedere NTS-
speler is er van harte welkom. De Witte Draak 
verschijnt ieder jaar op de laatste zaterdag van de 
winter.  
 

 
 
Het genootschap heeft zich een website laten 
aanmeten met nuttige en zinloze informatie: 
www.mahjong-gooi.nl 
Er wordt gespeeld in Wijkcentrum Lopes Dias, 
Lopes Diaslaan 213, 1222 VE Hilversum, van acht 
tot tegen elven. Het genootschap is te bereiken 
op mahjonghilversum@gmail.com . Mail even van 
tevoren als je mee wilt spelen met het 
genootschap. Je bent van harte welkom. 
 

Mahjongclub Tsumo! 

Sinds 5 november heeft Hendrik Ido Ambacht 
officieel een mahjongclub. Deze club met 18 leden 
speelt wekelijks Riichi. De meeste leden hebben 
eerst de cursus gevolgd en zijn zo enthousiast 

over het spel dat ze lid zijn geworden van de club. 
Wil je eens mee komen spelen dan ben je 
welkom, kijk voor meer informatie op 
www.mahjongacademie.nl/club. Hieronder een 
impressie van één van de nieuwe leden, Regina 
Snel.  
 
Een rechthoekig zwart doosje……. 
Ergens op een donker plekje op zolder staat een 
zwart doosje. Niet zo groot, rechthoekig en 
helemaal onder het stof. In het doosje zitten wel 
meer dan honderd mooie stenen. Met gekleurde 
Chinese tekens erop. Hoe komt dat doosje daar? 
Een flink aantal jaren geleden was ik aan het 
logeren bij een vriendin. Zij nam me mee naar een 
kennis en die avond maakte ik kennis met het spel 
Mahjong. Ik vond het direct leuk en interessant. 
Voor mijn verjaardag vroeg ik een echt spel met 
de bedoeling het te gaan leren. Maar dat viel 
tegen. Niemand in mijn omgeving kende het spel 
en verder dan Mahjong solitaire kwam ik niet. En 
het spel verdween naar zolder. Totdat…….ik in de 
krant en op internet een berichtje vond over een 
cursus Mahjong. De cursus was op een avond dat 
ik nog vrij was en niet te ver uit de buurt. Dus de 
stoute schoenen aangetrokken en mij aangemeld. 
De eerste avond was best wel spannend. De 
locatie was op een industrieterrein, donker en 
verlaten. Behalve één lichtje en een open deur op 
nummer 16. Schoorvoetend liep ik de trap op. 
Boven aangekomen straalde het licht me 
tegemoet en werd ik van harte welkom geheten 
door de cursusleiders Désirée en Janco. Wat 
onwennig namen we plaats aan de kleine 
vierkante tafeltjes. Eerst werd een stukje 
geschiedenis verteld. Heel interessant en niet te 
lang. Daarna werd uitgelegd hoe we de muur 
moesten bouwen en hoe de start van het spel 
was. Die eerste avond leek het wel wat op 
rummikub. Later kwam ik erachter dat dat niet 
het geval was. Na de uitleg speelden we het spel. 
Wat leuk, wat gezellig. Aan het eind van de avond 
kregen we een mooie map met de hand-out van 
die avond én huiswerk voor de volgende keer! 
De volgende cursusavonden hadden een 
standaard indeling. Na de koffie keken we het 
huiswerk na en werden de vragen beantwoord. 
Daarna een nieuw onderdeel van het boeiende 
spel. Afwisselend Désirée en Janco nam ons mee 
in de interessante materie van het spel. We 
eindigden met ongeveer drie potjes Mahjong. 

http://www.mahjong-gooi.nl/
mailto:mahjonghilversum@gmail.com
http://www.mahjongacademie.nl/club


Kropen we de eerste twee avonden nog bij 
dezelfde cursisten, omdat je die al kende, de 
avonden daarop werd geloot en zo maakten we 
kennis met alle andere cursisten. En de 
moeilijkheid nam met de avond toe. Maar 
daardoor ook de uitdagingen. 
Op een dag kreeg ik een uitnodiging voor het 
landelijke toernooi…oeps, nee, daar was ik nog 
niet aan toe. En ook de andere cursisten hadden 
hierover hun twijfels. Ik zag dat de inschrijving pas 
in december sluit, wie weet, misschien tegen die 
tijd….. In ieder geval zal het er vast wel een keer 
van komen. Tot die tijd: lekker oefenen en blijven 
oefenen. 

 
 
En het zwarte doosje? Dat staat inmiddels stofvrij 
midden op tafel uitnodigend klaar. Klaar voor het 
volgende spelletje Mahjong. 
 
 

Verslag Voorzittersoverleg 

Op 31 oktober 2015 is in Amstelveen het   
voorzittersoverleg gehouden. In dit overleg heeft 
het bestuur van de Nederlandse Mahjongbond de  
informeel de contactpersonen van de clubs 
bijgepraat over de gang van zaken in de bond en 
gewenste ontwikkelingen.  
Om het oprichten van nieuwe mahjongclubs 
laagdrempelig te maken wil het bestuur een 
aspirant lidmaatschap introduceren. In de 
bespreking hiervan werd vooral dat dit 
gecombineerd zou moeten worden met een soort 
van ‘Starterspakket’, bestaande uit spellen, tafels, 
scorekaarten en cursusmateriaal. Hiermee kan de 
mahjongbond de club in oprichting faciliteren en 
kunnen de aspirant leden alvast kennis maken 
met de activiteiten van de mahjongbond.  
Verder is gesproken over het updaten en 
reorganiseren van het Huishoudelijk Reglement 

en andere regelingen, die in de afgelopen jaren 
zijn ontstaan. Er is hierop namelijk nogal wat 
achterstallig onderhoud.  
Ook de vorming van een nieuw bestuur kwam aan 
de orde. Het huidige bestuur bestaat slechts uit 
drie mensen, waarvan er één volgend jaar zal 
aftreden. Daarom is het bestuur op zoek naar 
nieuw bloed. Ook de werkgroepen 
Wedstrijdwezen en Promotie en Communicatie 
kunnen versterking gebruiken.  
 
Na afloop van toernooien komt het nog wel eens 
voor dat er wat ‘gemopperd’ wordt over 
gebeurtenissen aan de speeltafel. Soms komt 
deze onvrede ook bij het bestuur terecht, echter, 
het bestuur kan hier weinig mee.  
Om het spel aan tafel goed en prettig te laten 
verlopen wil het bestuur in ieder geval een paar 
dingen meegeven. Het begint natuurlijk met de 
spelregelkennis van de deelnemers zelf. Als 
iedereen de regels kent en er naar handelt 
worden de meeste conflicten al vermeden. Als er 
dan toch een ‘probleem’ ontstaat, raadpleeg dan 
altijd de scheidsrechter. Het oordeel van de 
scheidsrechter is bindend.  
Het bestuur benadrukt het spel te spelen volgens 
de bestaande spelregels, te vinden op onze 
website, en hier geen eigen interpretatie aan te 
geven.  
 
 

Jonkies 
We hebben er twee! Twee 
jonkies. Twee heel jonge 
leden bij onze bond. En wat 
zijn we er blij mee! Want de 
jeugd heeft de toekomst.  

Ze spelen nu zelfs allebei 
toernooien. Hoe geweldig is 
dat! Wellicht komen jullie ze dus nog tegen aan de 
mahjongtafel. En let op, ze zijn niet voor de poes. 
Luuk is nu zelfs Nederlands kampioen recreanten! 
Heeft hij toch maar mooi al die volwassenen 
achter zich gelaten. 

Hopelijk zorgen zij er ook voor dat er meer 
jongeren mahjong gaan spelen. De bond zelf doet 
daar natuurlijk ook alles aan. Er zijn al cursussen 
gegeven aan eerstejaars studenten Chinees uit 
Leiden en ook op de Abunai en de Tomo-fair doet 



de bond zijn best om jongeren te 
enthousiasmeren voor het magische spel. 

Maar ook Luuk en Fenne zouden wel eens hun 
vriendjes of vriendinnetjes kunnen besmetten 
met het mahjongvirus. We hopen het maar. Want 
de jeugd heeft de toekomst. Maar wij zelf kunnen 
er ook alles aan doen. Dus leid je kinderen of 
kleinkinderen op.  Nodig ze uit voor een gezellig 
avondje mahjong en als ze het een beetje 
snappen neem je ze mee naar je mahjongclub. Als 
ze van gamen houden, vinden ze dit vast ook leuk. 

Ik hoop echt dat deze twee jonkies het begin zijn 
van veel meer jongeren bij de clubs en op de 
toernooien. We zullen zien …maar het begin is er 
in ieder geval en ik ben daar blij mee. 

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.  

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

 

2015  

19 december Bondstoernooi 
Amstelveen 

2016  

16 januari Kongroverstoernooi - Zaandam 

13 februari Valentijnstoernooi - Heemstede 

19 maart Witte Draak Toernooi - Hilversum 

26 maart Reus van Rotterdam 

9 april Sakura Taikai - Oss 

28 mei Het Groene Hart – Alphen aan de 
Rijn 

28-29 mei  Dutch MCR Open – Nieuw 
Vennep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.mahjongbond.org
wedstrijdwezen@mahjongbond.org
http://www.mahjongbond.org/bondstoernooi/
http://www.kongrovers.nl/
http://www.bamboeacht.nl/TOERNOOIINFO.html
http://www.mahjong-gooi.nl/start/
http://www.enmv.nl/
http://schoonspel.nl/sakura/index.html
http://www.groenehartmahjong.com/
https://nederlandsopenmahjong.wordpress.com/

