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Beste Mahjongvrienden, 
 
Met het bondstoernooi nog nauwelijks achter de 
rug hierbij op de valreep nog een nieuwe 
nieuwsbrief van de Nederlandse Mahjongbond. 
Kort, maar met belangrijke onderwerpen: 
  

 de nieuwe spelregels voor Riichi en een 
introductietoernooi 

 de spelregelskwalificatieprocedure OEMC 

 de column van Lucky Wong 

 en de toernooikalender  
 

 
 
Het bestuur van de Nederlandse Mahjongbond 
wenst jullie prettige Kerstdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar.   
 
Foppe Bakker, Jan Warbout, Anton Kösters 
 

Nieuwe spelregels Riichi 

De Europese Mahjong 
Association (EMA) 
heeft deze maand de 
nieuwe spelregels voor 
Riichi vastgesteld. Als 
invoeringsdatum voor 
de nieuwe regels is 1 
april 2016 gekozen, 
zodat het Sakura Taikai 
toernooi op 9 april in Oss ook de Europese 
première heeft van deze nieuwe spelregels.  
Het doel van deze spelregelwijziging was vooral 
de Europese spelregels meer in overeenstemming 
te brengen met de wijze waarop Riichi in Japan en 
in de Verenigde Staten wordt gespeeld. Ans 
Hoogland heeft namens Nederland er aan 
bijgedragen dat deze wijzigingen tot stand zijn 
gekomen.  
De EMA heeft aangekondigd om in januari de 
definitieve versie op haar website te publiceren. 
De NMB zal de Nederlandse spelers alvast 
informeren over de belangrijkste wijzigingen.  

Introductietoernooi  

Om de Nederlandse spelers alvast te laten 
wennen aan de nieuwe Riichi spelregels 
organiseert de NMB op zaterdag 30 januari een 
introductietoernooi in ‘de Oase’ in IJsselstein.  
Onder de titel Atarashī Sutairu (Riichi Nieuwe Stijl) 
zal Ans Hoogland tijdens dit toernooi de 
belangrijkste verschillen nader toelichten en 
worden er 3 hanchan gespeeld. Verder is er 
gelegenheid tot vragen en discussie. Inschrijven 
voor dit toernooi kan via onze website. Omdat 
deze nieuwe spelregels vanaf april voor alle 
toernooien van de NMB gaan gelden is het van 
belang jezelf goed op de hoogte te stellen van 
deze wijzigingen. Alle Riichi-liefhebbers zijn dan 
ook van harte uitgenodigd ! 
 

http://mahjongbond.org/wg-wedstrijdwezen/riichi-atarashi-sutairu/


Mahjong Competitie 2016 

Tijdens het bondstoernooi op 19 december in 
Amstelveen zijn Martijn Klaar en Eveline Broers 
gehuldigd als de Nederlandse Kampioenen Riichi 
en MCR competitiespelers voor 2015. Maar,  
 
wie worden de kampioenen van 2016 en wie 
plaatsen zich voor het Europees Kampioenschap 
MCR in 2017 ?  
 
Daarover beslissen de twee ranglijsten, die over 
alle toernooien MCR en Riichi in 2016 zullen 
worden opgemaakt.  
Voor MCR zijn dit de volgende 8 toernooien: 
 
Kongroverstoernooi 16 januari 
Valentijnstoernooi 13 februari 
Reus van Rotterdam 26 maart 
MCR Dutch Open 28 en 29 mei 
Negen Poortentoernooi 10 september 
Rode Draak Toernooi 8 oktober 
Skôn Spel Toernooi 22 oktober 
Dertien Wezen Toernooi 20 november 
 
Voor MCR wordt de Nederlands kampioen 
bepaald door de 5 beste resultaten van deze 8 
toernooien op te tellen. Je plaats in het 
klassement en daarmee jouw ranking telt alleen 
als je minimaal 5 toernooien hebt gespeeld. 
 

Voor Riichi zijn dit deze 6 toernooien:  

Sakura Taikai 9 april 
Natsu no Taikai 11 juni 
Roode Vijven juli / augustus 
Oranda Sai Kou 27 augustus 
Tsumo! 24 september 
Riichi Dutch Open 5 en 6 november 
 
Voor Riichi wordt de Nederlands kampioen 
bepaald door de 4 beste resultaten van 6 
toernooien op te tellen. Je plaats in het 
klassement en daarmee jouw ranking telt alleen 
als je minimaal 4 toernooien hebt gespeeld. 
 
Let op dat je je tijdig inschrijft voor deze 
toernooien. Op de Mahjongkalender op onze 
website vind je verdere details over de inschrijving 
voor deze toernooien.  
 

Einde jaar 

Ik was er ook, op het 
bondstoernooi zaterdag 19 

december! En wat waren 
we weer met velen en wat 
hing er een geweldige sfeer! 
Zoveel Mahjong varianten 
en vooral ook veel mensen 
die ik nog niet eerder gezien 

had. Uiteraard waren daar ook de oude bekenden 
en de toernooitijgers. Maar wat heerlijk zo’n 
samenkomst van vele gelijkgestemden. Ik heb in 
ieder geval heel erg genoten en vond het een 
prachtige manier om het jaar af te sluiten! 
Ik hoorde en zag de glorie en de blijdschap, het 
balen en het mopperen. Ik heb er zelf flink aan 
mee gedaan, want ik was in het begin ook een 
beetje zuur omdat het maar niet wilde lukken. 
Maar dat hoort er allemaal bij. Uiteindelijk zijn 
voor mij het spel en de gezelligheid belangrijker 
dan de winst. Zodra ik me dat weer realiseer, 
wordt het zure gevoel gelijk een stuk minder.  
Maar als ik zo tussen jullie loop vang ik veel op. 
Ook de misschien minder leuke dingen. De 
kritische noot zullen we maar zeggen. Want 
ondanks dat het er zo oer-gezellig was, waren er 
ook wat minpuntjes. En dat betrof vooral de 
locatie. Consumptiebonnetjes waar je toch nog 
extra geld bij moest leggen, een lunch met 
broodje en kommetje soep op een wankel 
kartonnen bordje omdat je nergens kon zitten, 
over de 150 man/vrouw die in dezelfde 20 
minuutjes hun drankje willen halen bij het kleine 
barretje, de verschillende zalen en de uitleg en 
huldigingen tussen de ‘schuifdeuren’ waarbij aan 
beide kanten de mensen het niet goed konden 
zien en horen. Tja, dat was wel een beetje 
jammer.  
Ik heb begrepen dat de vorige locatie erg duur 
was, maar die was wel top! Wat mij betreft mag 
er best ietsjes meer inschrijfgeld gevraagd 
worden, zodat we wel gewoon zittend kunnen 
eten. Maar oké. Dat is mijn persoonlijke mening 
en ik kan uiteraard niet in andermans 
portemonnee kijken. Bovendien kun je het ook 
niet iedereen naar de zin maken. 
De kritische noot neemt echter ook niet weg dat 
ik het geweldig vind hoe het allemaal 
georganiseerd wordt telkens. De vele vrijwilligers 
die zich belangeloos altijd toch maar weer 
inzetten voor al onze activiteiten. Dat is echt 



super! Ik ben er dan ook gewoon volgend jaar 
weer bij…waar het dan ook maar is. Eventueel 
gewoon weer met mijn lunchbordje in mijn hand, 
want eigenlijk worden dat soort zaken toch 
ondergeschikt als je een geweldige dag hebt met 
zovelen!  
Beste mahjongers, ik vond het weer een geweldig 
jaar. Helaas heb ik de uitnodiging voor RTL Late 
Night bij Humberto Tan nog steeds niet gehad en 
word ik voorlopig ook nog niet beroemd. Ik ga 
maar gewoon afwachten wat het nieuwe jaar mij 
gaat brengen. Ik wens jullie allen in ieder geval 
heel fijne feestdagen,  een spetterend uiteinde en 
een gezond, gelukkig, gezellig en vooral ook 
Wongvol jaar! 
Tot in 2016! 
 
Lucky Wong 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

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 

11 juni Natsu no Taikai - Oss 

 

En schrijf maar alvast in je agenda:  

1 oktober 2016  

Nederlands Kampioenschap MCR Recreanten, 
georganiseerd door:                                                            

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.mahjongbond.org
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/
http://www.schoonspel.nl/natsu/

