
 

 

 
Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond 
Nummer 4, 30 mei 2017 

Beste Mahjongvrienden, 
Voor U ligt al weer de 4e nieuwsbrief ……  
 
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
1. Van de voorzitter. 
2. In de schijnwerper. 
3. Clubkampioenschap De Negen Poorten 
4. P&C. 
5. Het groene Hart toernooi 
6. Dutch Open 
7. Mahjongraadsel Riichi 
8. Toernooirooster 

 

 
 

De Mahjongclub de Haagse Kringen wilde graag 

“magneetstenen”, dat zijn voorbeelden van 

Mahjongstenen van kunststof met magneet 

poeder erin, deze kan je dan op een metalen bord 

plakken, heel handig bij het cursus geven. Medio 

mei beginnen zij namelijk met een Mahjongcursus 

met minstens 11 cursisten, een hele uitdaging 

dus. Het leuke was dat Aty en ik meteen werden 

uitgenodigd om op de vaste woensdagavond te 

komen spelen, indien we de magneten zouden 

brengen. Dat hebben we natuurlijk gedaan. Wat 

een enthousiaste Mahjongers daar, als de cursus 

een succes wordt en de mensen lid worden, dan 

gaat de club uit meer dan 20 personen bestaan. 

Heeft u ook behoefte aan ondersteuning en/of 

NMB-materiaal, zie dan ons website: 

http://mahjongbond.org/    of neem contact op 

met Patricia Schilte promotie@mahjongbond.org 

Zaterdag 13 mei was de dag van het Groene Hart 

toernooi, georganiseerd door de Mahjongclub, 

het Groene Hart. Ik was vroeg genoeg om te 

helpen met het opbouwen en met vele mensen 

weer eens een babbeltje te maken. 

 

Het Groene Hart 

was tijdelijk 

Blauw. 

Dit Mahjong 

NTS-toernooi is een onderdeel van een reeks van 

4 toernooien om het Nederlands kampioenschap. 

Met 36 deelnemers was het weer een gezellig 

toernooi met mooie prijzen. 

Inmiddels is naar elke Mahjongclub de 

Toernooireglementen en het Huishoudelijk 

Reglement gestuurd, deze staan ook op de NMB-

site. 

Wie o wie gaat ons helpen met de opslag van 30 

Mahjongtafels en bijbehorende spellen. We 

hebben nog steeds geen oplossing voor dit 

probleem. Heb je een oplossing of wil je eerst 

informatie, stuur dan een mail naar 

voorzitter@mahjongbond.org 

Riichi Mahjong heeft er 4 EMA gecertificeerde 

scheidsrechters bij. O.l.v. docent en examinator 

Ans Hoogland is er op zaterdag 20 mei jl. weer 

een cursusdag geweest met als afsluiting het 

EMA-examen voor Riichi scheidsrechters. 

http://mahjongbond.org/
mailto:promotie@mahjongbond.org
mailto:voorzitter@mahjongbond.org


 

 

Wij zijn erg trots op dit behaalde resultaat, met 

zorg en begeleiding zullen de 4 scheidsrechters 

worden ingezet bij de Riichi-toernooien.  De 

geslaagden met het certificaat zijn Anneke Keyl, 

Martijn Gulmans, Reylly Brands en Manuel 

Schlich. Van harte proficiat. 

Nieuw op 

de NMB-

site, 

onder het 

hoofd 

“clubs” 

alle 23 

Mahjongclubs maar dan geografisch 

weergegeven, hiermee kunnen belangstellende 

voor Mahjong een dichtstbijzijnde Mahjongclub 

vinden. Onze hartelijke dank aan Ria en Eric. 

Graag tot ziens op een van de volgende 

Mahjongtoernooien. 

Jan Warbout. 

2 Dewi Satriasaputra in de schijnwerper. 

Wat is je reactie aan het begin 

van het interview voor de 

column “In de schijnwerper”? 

Een gevoel van 

hulpeloosheid. Wat en 

waarover zou ik 

moeten schrijven. Mijn 

levensboek is net afgerond en 

is 30 maart jl. gepresenteerd. En nu over mijn 

mahjongervaring? Maar Ria is zo lief om te 

zeggen dat als ik niet wil, ik niet hoef.  Dit geeft 

mij de stimulans om het juist wel te doen. Dus 

lieve mahjonggenoten, daar gaat ie dan. Hopelijk 

zal het u niet vervelen. 

Kun je en wil je omschrijven wie Dewi is? 

Ik ben in 1932 in Kalianda  Zuid Sumatra 

geboren. Als driejarig kind ging ik mee met mijn 

oma naar Semarang op Java waar haar zoon 

woonde. Ondanks de Japanse 

bezetting en de gruwelijke tijd erna, 

heb ik mijn jeugd ervaren als rustig 

en redelijk veilig. Het kon niet 

anders, ik was nog kind. En 

kinderen hebben geen angst. Toen 

alles weer normaal was, genoot ik 

van mijn middelbareschooltijd. 

Direct na mijn examen verloofde ik 

en we trouwden het jaar erop, in 1955. Ik 

woonde in Bandung West Java met mijn zeven 

kinderen, zes jongens en een dochter. Daar ik 

leergierig ben heb ik Engelse Literatuur gevolgd 

in Bandung op de Padjadjaran universiteit. En in 

Holland tijdens mijn werk bij Amev Moderne 

Bedrijfsadministratie. Na de coup van 30 

september luidende de val van Soekarno, de 

moord op de generaals en de jacht op de 

communisten, hebben mijn man en ik besloten 

naar Holland te gaan voor rust en een stabieler 

leven. En uiteraard voor de toekomst van de 

kinderen. Na een huwelijk van 50 jaar stierf mijn 

man en woon ik nu in een aanleunwoning in De 

Hoge Kamp in IJsselstein. 

Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het 

MCR om? 

Mijn hobby’s zijn lezen, reizen, naar muziek 

luisteren, line dansen en het oprichten van 

nieuwe activiteiten. Na mijn VUT in 1996 heb ik 

in de Oase Diverse clubs opgericht, o.a. 

mahjong-, lees-, beleggingsstudieclubs en nog 

een aantal anderen. 

Sinds wanneer speel je MCR Mahjong en wie heeft 

jou dit geleerd? 

Op West Java hoorde ik van Mahjong en de 

buurvrouw vroeg me of ik mee wilde spelen. Zij 
kwam uit Banka, de Billitoneilanden, waar tin 
gewonnen werd. Haar man was Kapitein der 
Chinezen, een eervolle functie, maar hij was niet 
geliefd bij de bevolking en moest vluchten naar 
Bandung. Ik heb nee gezegd, omdat ik het niet 

gepast vond om mahjong te spelen, terwijl mijn 
man in Jakarta werkte en alleen in het weekeinde 



 

 

thuiskwam. Te meer omdat het spel bekend staat 

als een gokspel.  

 

Na mijn Vut in 1996 heb ik Marlies Peters van de 

bibliotheek leren kennen. Ik speelde met de 
gedachte om een mahjongclub op te richten. 
Marlies speelde toen thuis ook mahjong en na 
een afspraak was ze bereid om mensen in de 

Oase les te geven. In januari 1997 heb ik samen 
met Elza Ko de club opgericht. Dit jaar bestaat 
mahjongvereniging “de Oase” 20 jaar.  En het 
bestuur is bezig met de voorbereidingen voor het 
20-jarige jubileum. Eugenie en ik waren in 
Nieuwegein geweest bij de bespreking van de op 
te richten Nederlandse Mahjongbond. Daar 

leerden wij voor het eerst hoe MCR gespeeld 
moest worden. Desiree Heemskerk legde het uit. 
Niet lang erna nodigde ik Jaap en Marian Kroese 
uit. Wij snapten er helemaal niks van. De Negen 
Poorten in IJsselstein was al verder met MCR, 

dus hebben wij gezamenlijk besloten dat een 

paar dames van ons lid zouden worden van de 
Negen Poorten en zij zouden hun kennis dan aan 
ons overdragen. En van het een komt het 
andere. Wij hebben Leny en Chris Janssen 
uitgenodigd om naar de Oase te komen om ons 
stapsgewijs MCR te leren. 

Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan 

Mahjong in de week? 

 Ik speel gemiddeld drie of vier keer per week in 
twee clubs en bij andere leden thuis. 

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het 

Mahjong? 

Als je slechte stenen trekt, maar uiteindelijk toch 
mahjong kan maken of als je een “Wong” dag 
hebt. Wat voor vergissingen je ook maakt, 

uiteindelijk heb je toch hu. 

Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij 
Mahjong? 

Als je goede stenen trekt en in afwachting van 
een of twee stenen en toch niet uit komt. 

Door Jan Ketzer, in Nieuwsbrief 3, is de volgende 
vraag gesteld: · “Heb je weleens met een bamboe 
spel gespeeld en hoe voelt dat?” 
 
Ik heb nooit met een bamboe spel gespeeld. 

 
Dewi in Japan 
 
Welke vraag wil jij graag 
stellen aan de volgende 
persoon “In de 
schijnwerper”? 

Aan welke tafel speel je het 

liefst. Een tafel met meer 
mannen of meer dames? 

Zo ……. Dit is haast het einde van het interview. 

Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek “In 

de schijnwerper” ? 

Vind ik een moeilijke vraag. 

Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen 

en wat is jouw antwoord op deze vraag? 

Je bent nu al 84 jaar, hoe lang wil je nog 

meedoen aan de toernooien? Zolang er geen 
leeftijdsbeperking is en ik me nog geaccepteerd 

voel. 

Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 

Blijf spelen zolang je geestelijk en lichamelijk nog 

kan. Een Oase lid van boven de 90 speelde nog 
goed, al ging het niet zo snel meer als bij een 
toernooispeler. 

3. Clubkampioenschap De Negen Poorten 

 



 

 

Op zaterdag 1 april vond het jaarlijkse 

clubkampioenschap van ‘de Negen Poorten’ 

plaats – nee, het is geen grapje ;-).  Iedereen ging 

enthousiast van start waarbij de motor eerst nog 

even aan geslingerd werd met appelcake en 

koffie. Bij sommigen werkte dat wat beter dan bij 

anderen.  De sfeer zat er goed in en voordat we 

het wisten was de eerste ronde alweer voorbij.                          

Na drie rondes was alleen Tanny over die alle 

rondes had gewonnen. Nu werd het spannend, 

zou zij ook de vierde ronde winnen en hiermee de 

eerste plaats bemachtigen? De strijd barstte los. 

Uiteindelijk kon ze niet op tegen een aantal self-

picks en moest ze het doen met twee tafelpunten 

in de laatste ronde. Gianna won de laatste ronde, 

waarmee zij ook op drie gewonnen ronden 

uitkwam. Tanny en Gianna eindigden met 

hetzelfde aantal tafelpunten.                       

Uiteindelijk 

ging 

Gianna er 

met de 

winst 

vandoor 

doordat zij 

ruim 100 

minipunten meer had behaald dan Tanny.                                                           

Voor de pechvogel was er ook een prijs, namelijk 

een stenen vogel.  

Om de dag feestelijk af te sluiten gingen we na de 

borrel 

door 

naar de 

Chinees 

om met 

een 

heerlijke 

maaltijd 

deze 

geslaagde dag te beëindigen. 

4. P&C 

Pe-ling in de gemeente de Ronde Venen 
 

In de voorgaande Nieuwsbrieven zijn we al aardig 
op de hoogte gehouden van de start van de 
allernieuwste Mahjong Club: Pe-ling, die de NTS-
variant speelt. Voor het eerst waren er nu twee 
spelers van de club die meededen aan het Groene 
Hart toernooi in Alphen. Reden om 
nog even aan Jan Keevel te vragen 
hoe het allemaal begonnen is.  
Jan was al enthousiast voor Mahjong, maar moest 
daarvoor vanuit Mijdrecht naar Hilversum rijden. 
Een club dichter bij huis was er niet, dus dan zelf 
maar een club beginnen!  Makkelijker gezegd dan 
gedaan. Een ruimte zoeken, via de 

welzijnsorganisatie. De befaamde Dokter 
Mahjong, Jelte Rep, vragen een cursus te 
verzorgen en maar hopen, dat een paar 
mensen enthousiast zijn en blijven 

hangen. In het begin was Jan al blij als hij genoeg 
spelers had om één tafel compleet te hebben. Het 
spelen van demonstratiespelen op de Open Dag 
van Café Stee-Inn (de speellocatie op 
dinsdagavond) leverde ook nieuwkomers op. 
Verder heeft Jan gezorgd voor wat artikelen in de 
plaatselijke krant.  
Al die dingen hebben geholpen om 
een echte club te formeren mét 
bestaansrecht. Jan is als vierde partner 
gevraagd mee te denken over de gang van zaken 
bij NTS-toernooien. In oktober komen er in De 
Ronde Venen twee clinics, waarbij de Mahjong 
regels voor even wat eenvoudiger gemaakt 
worden, om de mensen te laten ervaren wat er zo 
leuk is aan dit spel.  
Het is Jan dus gelukt door zijn enthousiasme zijn 
droom te verwezenlijken en hij speelt 
lekker dicht bij huis met 
geweldige mensen zijn avondje 
Mahjong. Zijn droom is uitgekomen.  
 
Nationale Mahjongmaand: half augustus – half 
september 
 
Bijna ieder club heeft wel eens ergens fanatiek (of 
minder fanatiek, maar dat kan bijna niet met 
zoveel enthousiaste Mahjongspelers) aan 
promotie gedaan. Dit zijn altijd plaatselijke 
initiatieven, die echt de moeite waard zijn, omdat 
ze bekendheid geven en soms ook echt nieuwe 
spelers opleveren. Voorbeelden te over.  
 



 

 

Als aanloop naar de Nationale Mahjongdag 
(mocht die er ooit komen) De Nationale Mahjong 
Maand. 
 
Wat is het idee?   
- Zoek een groepje van 4 Mahjongspelers; 
- Neem een doos Mahjongstenen mee; 
- Ga naar het centrum van je stad of dorp; 

- Zoek een tafel, het liefs 
buiten, bij regen in de 
kroeg;  
- Speel je favoriete spel 
ten overstaan van 
langslopend publiek 
- Vertel over je spel als 
mensen blijven staan 
Zo krijgt Mahjong nóg 
meer (nationale) 
bekendheid. 

Wanneer? Op een zaterdag (andere dag mag ook 
hoor) tussen half augustus en half september. Op 
een tijdstip dat er veel mensen in het centrum 
zijn.  
 
Wie doet er mee? Ieder club toch? 
 
5. Het Groene Hart toernooi 
 
Voor de derde keer heeft op 13 mei 2017 in 

Alphen aan den Rijn het Groene Hart Toernooi 

plaats gevonden. Dit NTS-toernooi werd 

georganiseerd door Mahjong Club Groene Hart.           

In eerste instantie zou ik alleen als reservespeler 

meespelen. In de 

laatste week 

meldden zich nog 

drie spelers aan, 

zodat samen met 

mijn deelname er 

een negende viertal was gevormd. Dit gaf de 

organisatie een probleem: geen reservespelers 

meer binnen de club behalve de toernooileider. 

Gelukkig wilde een MCR-speler van onze club 

optreden als reserve toernooileider. Op de dag 

zelf waren alle deelnemers op tijd aanwezig 

zonder enige afmelding. Of dit met het prachtige 

Mahjong weer te maken heeft gehad (bewolkt, 

wind en regen) weet ik niet. Het toernooi werd 

gespeeld over vier rondes. Anders dan bij MCR-

toernooien, wordt bij een NTS-toernooi de score 

van elke ronde opgeteld, de speler met de 

hoogste totaalscore wint vervolgens het toernooi. 

Bij NTS ontvangt de speler die Oost is dubbel, 

maar betaalt ook dubbel. Dat betekent dat als je 

op Oost een Mahjong maakt met veel punten, je 

hier voordeel uit haalt. Krijg je een Mahjong 

tegen, dan kan je met Oost zwaar de pineut zijn. 

Dit is precies wat er met mij gebeurde: na een 

matige eerste ronde kreeg ik in de tweede ronde 

als Oost een limietspel tegen van 2,000 punten. 

Het gevolg was dat ik direct onderaan eindigde. 

Deze achterstand kreeg ik niet meer weggewerkt 

in wederom een matig gespeelde derde ronde. In 

de vierde ronde vond ik mijn Wong terug en 

haalde vier keer Mahjong. Een keer met 1280 

punten en 3 keer een zogenaamd Hermannetje: 

alleen chows met eenvoudige stenen. Hierdoor 

ging ik van een magere laatste plaats naar plaats 

13 in de eindscore.                                                              

De 

uiteindelijke 

winnaar van 

het 

toernooi, 

Jelte Rep 

ofwel DR. 

Mahjong, scoorde in de tweede ronde een totaal 

van 11.136 punten. Deze hoge score plaatste Jelte 

op de eerste plaats, een plek die hij niet meer 

heeft afgestaan en kundig heeft verdedigd.                                                                              

De score werd uiteindelijk:  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtlcGYpJXUAhVMZFAKHWU_DtIQjRwIBw&url=http://www.animatieplaatjes.nl/terras.html&psig=AFQjCNGIGbqb-pmN_nh9sHpV0Fxt4oCmPw&ust=1496153476199071


 

 

Plaats Deelnemer Eindtotaal 

 1 Jelte Rep 11.386 

2 Patricia Schilte 9.300 

3 Dennis Bruggink 8.702 

                                                                                              

Het is een bijzonder gezellig toernooi geweest, 

waar niet alleen bekende spelers uit Alphen aan 

den Rijn, Delft en Hilversum hebben 

deelgenomen, maar ook enkele nieuwe 

deelnemers en debutanten die hun eerste 

toernooi speelde.                                                         

De vrijwilligers van Buurtcentrum De Ridder 

hadden hun best gedaan door een prima lunch te 

serveren met huisgemaakte soep, luxe belegde 

broodjes en natuurlijk niet te vergeten het 

kroketje. 

Met dank aan Herman v.d. Berg 
 
6. Dutch Open 

Een artikel, dat gestaan heeft in het Brabants 
Dagblad. 

Internationaal Mahjong-toernooi trekt 88 spelers 
naar Berghem 

BERGHEM - Maar liefst 88 mahjongspelers waren 
het voorbije weekeinde te gast bij 'Schoon Spel', 
het regionale mahjonggezelschap. Belgen, 
Fransen, Italianen, Duitsers en natuurlijk 
Nederlanders speelden er in de Berghemse 
Berchplaets de Chinese MCR-variant van het voor 
buitenstaanders wonderlijke bordspel, de 
Mahjong Competition Rules. Op zaterdagavond 
schoven ze, heel toepasselijk, massaal aan voor 
een Chinese rijsttafel.  

No 2 Marco Montebelli, No 1 Joël Ratsimandresy, 

No 3 Ans Hoogland 

We spelen hier dus die Chinese variant", legt 

medeorganisator Dimphy van Grinsven uit. Aan de 

andere kant bestaat er de Japanse vorm, het 

Riichi, waarbij er meer verdedigend gespeeld 

wordt en je direct de bietenbrug opgaat als je een 

winnende steen weggooit. Deze MCR-variant is 

echter de meer aanvallende vorm van mahjong. 

Dit spel pakt je of niet.  

7.Mahjong Raadsel Riichi 
 
Je bent dealer met de volgende hand:  

      

Je trekt een bamboe 1 van de muur: 

 

Je hebt de volgende stenen reeds weggegooid: 

 

Dora:  

 

Vraag 1:  

Hoeveel stenen heb je minimaal nodig voor een 

geldige Ron en hoeveel stenen heb je minimaal 

nodig voor een geldige Tsumo.  

Vraag 2: 

Hoeveel punten krijg je in voor een geldige 

Tsumo, met uitleg.                                                           

Met dank aan Foppe Bakker. 

 
Het antwoord van het 
raadsel van vorige maand is 
4 punten. 
Dit was goed beantwoord 
door Martin Dam en Sandra 
v. Wijngaarden. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

8.Toernooikalender tot 01-09-2017 
 

Datum Spelsoort Naam Plaats 

17 juni MCR C 

C + R 
Skön Spel Berghem 

22 juli Riichi Furiten Bussum 

26 

augustus 

Riichi Oranda 

Sai Kou 

Oss 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 5 verschijnt op                                    
woensdag 5 juli 2017. 
Kopie inleveren voor 1 juli bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
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