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Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt al weer de 3e nieuwsbrief ……
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Van de voorzitter.
2. In de schijnwerper.
3. Sakura Taikai.
4. P&C.
5. EK, WK 2017.
6. Demonstratie in de bibliotheek van
Den Bosch
7. Mahjong raadsel
8. Toernooirooster

Voorwoord van de voorzitter.

en beelden in bloemen door het hele dorp. Met
ons Mahjongteam van 16 spelers besluiten we
mee te doen.
Heel snel wordt duidelijk, wat het moet worden:
een Rode Draak op een witte achtergrond, en dat
allemaal met hyacinten. De zaterdag ervoor zijn
alle teams (in totaal 60 man) aan het ritsen van de
hyacinten geslagen. Stapels bakken zijn er gevuld
met vele kleuren hyacinten. De donderdag erna
worden de geritste bloemen gehaald en tot
vrijdagmiddag twaalf uur zijn we met 10 mensen
bezig aan de “Rode Draak” Foto’s gemaakt, tekst
bijgeleverd en hup op de NMB-site.

Voor de niet
hyacinten
kenners, er is
geen rode
hyacint!

Als je in de Bollenstreek woont en het is voorjaar,
ja dan kom je toch echt in aanraking met de
bloembollen. In het weekend van 22 en 23 april
komen er zeer veel toeristen naar het

Bloemencorso kijken en de weken ervoor rijden ze
langs de bloembollenvelden (naar men zegt meer
dan 1 miljoen mensen). Een week ervoor is er in
ons dorp “Bloemenmozaïek”: zo’n 40 tekeningen

Op zaterdag- en zondagmiddag hebben we in de
buitenlucht Mahjong zitten spelen. Het was fris
maar droog. Er waren aardig wat bezoekers en als
we de indruk kregen dat iemand serieus Mahjong
belangstelling had, dan kreeg hij of zij een
waardecoupon ter waarde van 1 gratis Mahjong
les. We hopen, dat er 10 personen gaan komen op

onze maandagavond, de Mahjongavond in het
Dorpshuis.
Tot onze verrassing stonden we ook op de site van
het Mahjong News, (we waren dus even
wereldnieuws) met de foto van onze
Bloemenmozaïek en de vertaalde tekst (met dank
aan de vertaler/correspondent).
Afgelopen week hebben we een mail gestuurd
naar alle Mahjongclubs met het volgende verzoek:
we zijn op zoek naar een opslagruimte van
ongeveer vijf m2 voor 30 Mahjong-tafels, spellen
en verdere NMB-spullen. Dit uiteraard tegen een
geringe vergoeding. Laat het ons even weten
indien je beschikt over zo’n ruimte. Stuur een mail
naar secretaris@mahjongbond.org .

MCR en Riichi (zie ook op de website van het
Mahjongmuseum onder het kopje MADE in NL en
dan het onderdeel Wenge en Plakkaat)
Wat is het leukste wat jullie is overkomen bij het
Mahjong?
Als wij bv op campings, waar we lesgeven in
mahjong, merken, dat de kinderen in een ogenblik
het spel doorhebben en raadgevingen geven aan
de stuntelende ouders. Toen we met vakantie
2005 voor het eerst in Hongarije waren en een
tiental spellen hadden meegenomen, die
Hongaren hadden besteld van de mahjongclub in
Danujvaros (ong. 50 km ten zuiden van Budapest).

Op dit moment ligt bij de Mahjongclubs het
Toernooireglement versie 1.7 ter reactie. Na de
verwerking van deze reacties gaan we deze
plaatsen op de NMB-site.
Graag tot ziens bij een van de komende
Mahjongtoernooien. Jan Warbout.
2.Ada en Jan Ketzer In de schijnwerper.
Tweede deel
Hoeveel avonden besteden jullie gemiddeld aan
Mahjong in de week?
De verenigingsavond op elke woensdag. Twee
vrijdagmiddagen in de maand in de kantine van de
tennisvereniging als oefenmogelijkheid ook voor
nieuwelingen. Elke maand een maandagavond en
een vrijdagmiddag samen met spelers uit de
Achterhoek om RIICHI te spelen onder de naam
RON (Riichi-Oost-Nederland) Elke
donderdagochtend worden de resultaten van de
woensdagavond door mij verwerkt in de STAND,
die leidt na ong. Vijftig bijeenkomsten in
december tot het uitroepen van een
Clubkampioen met het hoogste gemiddelde. Ada
zit in een clubje van vijf dames, dat elke
maandagmiddag bijeenkomt om Riichi te oefenen
onder de naam van de RIICHI-girls. Een aantal
uren per week spelen wij het spel op de computer

Danujvaros
Wij werden voor de clubavond uitgenodigd,
kregen onderdak en merkten tijdens het spelen,
dat zij een eigen wijze hadden ontwikkeld, waarbij
bv. alle spelers in de eerste ronde de stenen, die
weggegooid waren konden pakken. Zij waren
echter sterk geïnteresseerd in het MCR, omdat
enige maanden later er in Nijmegen het eerste
Europese kampioenschap gehouden werd. Wij
moesten toen uitleggen hoe MCR gespeeld werd
en zij vroegen of zij ook in Nijmegen konden
meedoen. Dit leek ons niet, maar we gaven hen
het adres van de organisatie. Zo kwam er in
Nijmegen een Hongaarse delegatie van acht
spelers, die leergierig alles van het toernooi
opslurpten en onderweg naar huis het spelboekje
vertaalden. De leden van de club aldaar kregen
een verplichte cursus en oefenden praktisch elke
dag. Een jaar later, in 2006 organiseerden zij hun
eerste toernooi, waar een 20-tal Nederlanders
aan deelnamen. Ada en ik werden toen na de
uitreiking van de toernooiprijzen door de
Burgemeester geëerd met een certificaat. We
werden erelid van de Hongaarse Bond.
Wat is het slechtste dat jullie is overkomen bij
Mahjong?

De ontdekking, dat er veel spelers zijn, die geen
echt plezier in het spelen zelf hebben, maar
fanatiek gericht zijn op het eigen resultaat.

Er wordt dan geen aandacht gegeven aan de
schoonheid van het spel en er is weinig
waardering voor de mahjong van de ander.
Door Martin van Riel is, in Nieuwsbrief 1, de
volgende vraag gesteld: · “Welke hersenhelft
gebruik je het meeste bij mahjong?”
Wat is hierop jullie onderbouwde antwoord want
ja/nee alleen is niet genoeg

en Jos uit België
speelden hun eerste
Riichi toernooi en
werden resp. 18e en
24e. Luxenburger
Frank Tobias werd
23e. De 3 Poolse
deelnemers
eindigden bij de
laatste 10.

De hele top 10
kende alleen
Nederlanders
waarbij Janco 1e
werd, Diana van de
Wetering eindigde in deze thuiswedstrijd op de 2e
plaats. Ans Hoogland die een flitsende start had,
moest genoegen nemen met een 3e plaats.

Mahjong speel je niet alleen met je hersenen,
maar ook met je hart en eigenlijk met je hele
lichaam. Als je daartoe in staat bent, speel je altijd
het spel van de hemel!!!!
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “In de schijnwerper”, een tipje van de
sluier het is de volgende keer een vrouw die “In
de schijnwerper” staat.
Heb je ooit met een ivoren spel gespeeld en zo ja
hoe voelt dat?
3. Sakura Taikai ofwel Kersenbloesemtoernooi
Het wijkcentrum Schadewijk in Oss blijkt een
prima plek voor een Riichi-toernooi van
bescheiden omvang (40 personen).
Alhoewel sommigen vinden dat het niet centraal
ligt is het goed bereikbaar per auto en trein.
Iedereen was dan ook keurig op tijd op deze
mooie lentedag.
Het MERS-1-toernooi telde maar liefst 5 hanchan.
Misschien wel de reden dat er maar liefst 5
nationaliteiten vertegenwoordigd waren: Polen,
Luxenburg, België, Duitsland en Nederland.
De Luxemburgse Tobias werd 15e. De Duitser
Manuel Schlich werd 16e. De alom bekende Chris

Schoon Spel presteerde goed met 4 spelers in de
top 10. John, die 7e werd was verantwoordelijk
voor de organisatie. Zijn vrouw Els verzorgde weer
een uitstekende lunch. Kortom een zeer geslaagde
dag.
Met dank aan Dimphy
4. P&C
‘Hilversum denkt’
Het Mahjonggenootschap De Groene Draak uit
Hilversum heeft de krant, de Gooi- en Eemlander’
gehaald met een demonstratiepotje Mahjong
tijdens ‘Hilversum denkt’.

jullie die zoiets kan ontwerpen? Laat het ons
weten!
Patricia Schilte – promotie@mahjongbond.org
5. EK, WK 2017
Eind mei van dit jaar gaat het ‘Open European
Mahjong Championship’ plaatvinden in Povoa de
Varzim te Portugal.

Dit is een jaarlijks terugkerend evenement om de
denksporten onder de aandacht te brengen. De
gemeente organiseert en financiert dit.
Wethouder Jaeger van de gemeente gaf aan, dat
de gemeente denksporten en spelletjes heel
belangrijk vindt voor de gemeenschap en hij
constateerde, dat ook de jeugd hier belangstelling
voor heeft.
Meer informatie te lezen in het krantenartikel:
https://www.gooieneemlander.nl/gooivechtstreek/hilversum-kan-shopdag-lang-niet-omdenksport-heen
Trouwens, ‘De Groene Draak’ heeft aan deze dag
een nieuw enthousiast lid overgehouden.
Met dank aan Koen van Dijk
Welke gemeente wil ook ‘denken’?
Tip van de Werkgroep Promotie en
Communicatie: Zou jullie gemeente een denkdag
willen organiseren, waarop alle denksporten
samen naar buiten treden? Neem met ons contact
op, dan kunnen we proberen de gemeente
Hilversum te koppelen aan jullie gemeente. Of
informatie opvragen bij de organisatie.
Groningen
In Groningen zijn ze nog steeds enthousiast. In de
tweede helft van mei heeft de initiatiefneemster
Renée meer tijd en gaat er vast en zeker iets van
een cursus gestart worden. Heerlijk als het
Mahjongvirus zich over het hele land verspreidt!
Mahjong flyer
De Werkgroep Promotie en Communicatie wil
graag een kleine flyer ontwikkelen, om bij allerlei
activiteiten weg te kunnen geven. Voor alle clubs,
met korte informatie over Mahjong en de
verschillende speelvariaties. Is er iemand onder

De haan
van portugal.

Vanuit Nederland strijden we met 26 deelnemers
voor de Europese titel, maar gaat er vooral
genoten worden van een groots evenement in
een zonnig klimaat.
De NMB wenst: Marjan, Anton, Désirée, Martin,
Eveline, Marianne, Gerda, Ad, Jacqueline,
Hanneke, Neil, Dennis, Menno, Martha, Dimphy,
Pauline, Jaap, Gert, Eric, Zeger, Anneke, Yvonne,
Annet, Ronald, Diana en Olav veel plezier tijdens
dit toernooi.
Tijdens de vergadering van de EMA voorafgaand
aan het toernooi zal het door Nederland
aangeboden “Bid book” besproken worden. In dit
“Bid book” doet Nederland een voorstel voor de
organisatie van het Europees kampioenschap
2019 voor Riichi. Concurrent is Oostenrijk.
Ook zal er aangegeven worden dat er toch wat
aandachtspunten zijn voor het
wereldkampioenschap Riichi dat dit jaar plaats
gaat vinden in Las Vegas. Tijdens de ALV van de
NMB is er aangegeven dat de deelnamekosten erg
hoog zijn en dat er deelnemers waren die zich
konden registreren terwijl zij zich niet
gekwalificeerd hadden voor dit toernooi.

In oktober van dit jaar gaat het
‘Wereldkampioenschap Riichi’ plaatsvinden in Las
Vegas. Vanuit Nederland strijden we met vijf
deelnemers voor de wereldtitel, ook hier staat het
genieten van Mahjong spelen natuurlijk op de
eerste plaats.
Menno van Lienden Wedstrijdwezen.
6. Demonstratie in de bibliotheek van 'sHertogenbosch
Vanaf 4 april j.l. staat de Bieb te ’s-Hertogenbosch
enkele weken in het teken van het land China. De
Chinese cultuur, literatuur, taal, filosofie en
mystiek staan centraal.
Reden voor mahjongclub De Dertien Wezen uit
Berlicum bezoekers van de Bieb kennis te laten
maken met het Chinese spel der 1000 wonderen.

Antwoord A: 5 punten
Antwoord B: 2 punten
Antwoord C: 3 punten
Antwoord D: 4 punten

Oplossing raadsel maart:
Het is een NTS-probleem met slechts één
oplossing.
Teken 4 moet worden afgelegd, en dan kan
mahjong worden gemaakt met bamboe 2 bamboe
5 of bamboe 8.
Je krijgt dan chows en simpels als verdubbeling en
het levert 80 of (indien zelf gepakt) 88 punten op.
Jan Keevel kwam met de juiste oplossing.
De prijzen worden uitgereikt tijdens het
Bondstoernooi.

10. Toernooikalender tot 30 juni 2017
Datum
6 en 7
mei
13 mei

Vijf leden van de club hebben d.m.v. demonstratie
en uitleg mensen enthousiast weten te maken en
mee laten spelen.
De mooie stenen, de vele mogelijke combinaties,
het spelen van je eigen spel, de spanning, geluk en
gezelligheid sprak veel mensen aan.
Diverse toezeggingen om een clubavond te
bezoeken en eventueel lid te worden zijn gedaan.
Met dank aan Elly Klaassen
7. Mahjong raadsel MCR.
Je bent begonnen als
oost, nu in de eerste
partij van de derde
ronde heb je een pung
westenwind en een
pung noordenwind op
de tafel liggen.
Hoeveel punten leveren
deze twee pungs op?

17 juni
22 juli

Spelsoo
rt
MCR C
NTS
MCR
C+R
Riichi

Naam

Plaats

MCR Dutch
Open
Het Groene
Hart
Skon Spel

Berghem

Furiten
toernooi

Bussum

Alphen
aan de Rijn
Berghem

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/

Nieuwsbrief 4 verschijnt op
dinsdag 30 mei 2017.
Kopie inleveren voor 26 mei bij:
secretaris@mahjongbond.org

Mahjong
...
Steengoed!

