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Beste Mahjongvrienden, 
Voor U ligt al weer de 5e nieuwsbrief ……  
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Van de Voorzitter                                                          

Op zaterdag 17 juni was het MCR 

Mahjongtoernooi “Schoon Spel” We waren weer 

met veel deelnemers in de Berchplaets te 

Berghem. Zoals altijd goed georganiseerd en een 

“one man show” op het podium.                  

Winnaars 

recreanten 

Schoon 

Spel 

toernooi 

 

Het was wel een bijzonder Mahjong toernooi, dit 

was namelijk het laatste toernooi dat Janco 

Onnink voor zowel de Mahjong tafels als de NMB 

kisten met stenen zorgde. Jarenlang heeft Janco 

dit gedaan voor heel veel MCR en NTS-

toernooien. Ik wil Janco dan ook zeer bedanken 

voor al dit werk.                                                                   

Winnaars compe-titie Schoon Spel toernooi         

Bij Riichi 

verzorgt 

John 

Kuijpers 

de NMB 

spellen, 

dat wil 

zeggen, 

slaat ze op, brengt ze en neemt ze ook weer mee 

terug, uiteraard ben ik erg blij dat John dit voor de 

Riichi spelers verzorgt. Mijn hartelijke dank 

hiervoor.                                                                                

Nog één mahjongtoernooi te gaan voor de 

zomervakantie, het MERS I Riichi Furiten toernooi 

op zaterdag 22 juli, geheel volgeboekt. Hierna 

start de zomervakantie voor velen van ons. Ik 

wens jullie dan ook een fijne en gezonde vakantie 

en ik hoop, dat 

we elkaar in 

september 

weer zien.  

Bij promotie 

zijn ze bezig 

met het ontwerpen van een nieuwe algemene 

mahjongfolder. Op 17 juni tijdens het Schoon Spel 

toernooi zijn er foto’s gemaakt van de jongste 

NMB-leden. Met vrolijke gezichten laten ze zien 

https://kniepertie.wordpress.com/2014/07/26/vakantie-jeeej/


 

 

het plezier van het mahjongspel .                                                                               

De bestuursleden van alle Mahjongclubs hebben 

een mail ontvangen met de oplossing m.b.t. de 

tafels en spellen. In het kort, de NMB koopt de 

mahjongtafels en slaat deze centraal op en dat 

doen we ook voor de spelen. Dit gaat vooral op 

voor de mahjongtoernooien MCR-competitie en 

recreanten en NTS. De organiserende 

mahjongclub kan de tafels en spellen ophalen en 

weer terugbrengen.                                                

Ondertussen zijn we al bezig voor 2018, de 

werkgroep wedstrijdwezen stuurt een mail uit 

naar alle mahjongclubs met de vraag of men een 

mahjongtoernooi wil organiseren. Graag breng ik 

onder de aandacht dat we mogelijk op zoek zijn 

naar organiserende mahjongclubs die een 2-daags 

toernooi bij MCR en Riichi zouden willen 

organiseren. Een MERS II Mahjongtoernooi. Wil je 

er meer van weten, neem dan contact op met 

Menno van Lienden 

(wedstrijdwezen@mahjongbond.org).  

     
2018 wordt een belangrijk jaar voor de Riichi 

spelers, dit is het jaar om zich te kwalificeren voor 

het EK Riichi 2019 en dat wordt gehouden in…. 

Nederland. Deze kans zal niet vaak voorkomen, 

dus bij deze alvast veel succes met de kwalificatie 

voor ons eigen EK Riichi 2019.                                          

Graag tot ziens op een van de volgende 

mahjongtoernooien.                                                  

Jan Warbout.                                                                             

Jelte Rep in de schijnwerper  

Wat is je reactie aan het begin 

van het interview voor de 

column “In de schijnwerper”.. 

In de oorlogsjaren heb ik geleerd dat je 
schijnwerpers moet mijden. Werd een nachtelijke 
bommenwerper ontdekt door Duitse 
schijnwerpers, dan kon je alleen nog maar duimen 
voor een goeie afloop. Dat doe ik dus ook maar.    

 
Kun je omschrijven wie Jelte Rep is? 

Ik ben journalist, televisiemaker, schrijver en gek 

van mahjong. Toen ik het spel in 1976 ontdekte 

was ik meteen verkocht. Sindsdien verzamel ik 

van alles over mahjong en probeer ik mijn 

omgeving – en ver daarbuiten - net zo enthousiast 

te maken als ik. Soms voel ik me een evangelist, 

die overal mahjong predikt. 

Rode 
Draak 
Toer- 
nooi 
1988 
met een 
gigan- 
tische 

computer voor de puntentelling. 
Al snel organiseerde ik voor vrienden en familie 
mijn eerste mahjongtoernooi, het Rode Draak 
Toernooi, nadat ik eerst spelregels had 
samengesteld en de puntentelling had 
geautomatiseerd. Daarna het landelijke Witte 
Draak Toernooi, en toen mijn vrouw Ria met de 
VUT ging, het Gooische mahjonggenootschap 
Groene Draak. Nadat ik ook bij mijn broer Martin 
het vuur had weten te ontsteken, werd het nog 
meer. Ik probeerde vooral de mahjongers te 
bereiken die overal thuis het spel zaten te spelen, 
Martin ging over de grens kijken. Dat leidde 
uiteindelijk tot het plan om een internationaal 
toernooi te organiseren en niet zomaar een, nee, 
dat moest een open Europees toernooi worden 
met spelers uit de hele wereld. Dus werd MCR 
geïntroduceerd, werd de mahjongbond opgericht 
en werd in Nijmegen het eerste Open Europese 
Mahjong Kampioenschap een daverend succes. 
Met een stel collega’s hebben we dat alles 
vastgelegd op video.   
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het 

MCR om? 

Ik speel geen MCR. Ik hou het bij het ouwe, 
vertrouwde klassieke mahjong (NTS), waarbij alle 
spelers beloond worden voor hun spel. Naast mijn 
grootste hobby, mahjong, doe ik aan genealogie 
en maak ik dus films. 
 

mailto:wedstrijdwezen@mahjongbond.org
https://mahjongbond.org/wp-content/uploads/2017/06/Logo-EK-Riichi-2019.png


 

 

Sinds wanneer speel je MCR en wie heeft jou dit 

geleerd? 

Toen ik mahjong ontdekte, bestond er geen MCR. 
In China was mahjong verboden en toen het land 
eindelijk verlost was van Mao Zedong is er een 
staatscommissie benoemd, die de nieuwe MCR-
regels heeft bedacht. Ik heb zelf spelregels 
moeten samenstellen uit een overvloed van regels 
en nog meer huisregels. Later hebben de 
toernooileiders van Rotterdam, Amsterdam, 
Rosmalen en Hilversum hun spelregels aangepast 
en zijn de huidige NTS-regels ontstaan.  
 

Van Jeltes 
Groot 
Mahjong 
Boek 
verscheen 
een 
Amerikaanse 
vertaling. 
 
 

                     

Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan 

mahjong in de week? 

Ria en ik hebben een vaste mahjongavond in de 
week. Daarnaast hebben we nogal wat vrienden 
in het mahjongwereldje met wie we graag de 
stenen laten kletteren. En als ik mijn broer Martin 
tegenkom is het eerste wat hij vraagt of we een 
potje riichi willen spelen. 
 
Wat is het leukste wat jou overkomen is bij 

mahjong? 

Dat ik erelid ben geworden van het Groene Hart in 
Alphen aan den Rijn en het jaar daarna er mijn 
eerste toernooi won. Ik heb aan veel toernooien 
deelgenomen maar meestal als organisator. 
 
Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij 

mahjong? 

Dat ik weken en weken bezig was om een 
goedlopend Witte Draak mahjongtoernooi te 
organiseren, last-minute afzeggingen op te 
vangen en loopschema’s aan te passen, dat ik tot 

5 minuten voor de start van het toernooi alles 
onder controle had en dat er dan twee spelers 
niet komen opdagen. Dan stort al je werk in 
elkaar, want je bent al lang door je reservespelers 
heen en je loopschema’s kun je niet zomaar 
eventjes veranderen. Afgezien van zo’n moment 
vind ik het heerlijk om een toernooi vrolijk en 
gezellig te laten verlopen en te zien dat (bijna) 
iedereen het naar zijn zin heeft.  

Door Dewi is, in Nieuwsbrief 4, de volgende vraag 
gesteld: “Aan welke tafel speel je het liefst.” Een 

tafel met meer mannen of meer dames?” Wat is 
hierop jouw onderbouwde antwoord want ja/nee 
alleen is niet genoeg. 

Aan de mahjongtafel is iedereen gelijk, heren en 
dames, beginners en routiniers, jongeren en 
ouderen. Mij maakt het niet uit met wie ik aan 
tafel zit, zolang er maar met plezier wordt 

gespeeld. Met Dewi en haar clubgenoten was het 
ook heerlijk spelen, al won ik niet van die 
gehaaide dames. 

Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende 
persoon “In de schijnwerper”? 
 
Heb je ooit het Spel van de Hemel gemaakt? In al 
die tijd dat ik mahjong speel heb ik dat namelijk 
nog nooit meegemaakt. Al mijn cursisten hebben 
van mij de dwingende opdracht gekregen 
onmiddellijk een foto te maken en mij te 
waarschuwen, zodra dit wonder gebeurt. Tot nu 
toe is het nog niemand overkomen.  
 

 

Het Alphense 

Groene Hart 

benoemt Jelte tot 

erelid  

van deze club.  

 

Zo, dit is haast het 

einde van het interview. Wat kan de redactie 

verbeteren aan de rubriek “In de schijnwerper”  

Niets. Alleen zou het volgens mij de digitale 
leesbaarheid van de hele Nieuwsbrief verbeteren 
als in plaats van twee kolommen één kolom wordt 
gebruikt. 



 

 

 
Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen 

en wat is jouw antwoord op deze vraag? 

Ik had wel verwacht dat je zou vragen hoe ik me 
voel na die tienduizenden muren die ik zo 
onderhand heb gebouwd – en afgebroken. Het 
antwoord: uitstekend!  
 
Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 

Ja. Bezoek eens dat interessante, virtuele 

Mahjong in Holland Museum en zie met eigen 

ogen waarin een klein land groot is!  Er is van alles 

te zien en te lezen en je kunt er zelfs een vraag 

stellen aan dr. Mahjong. Dag en nacht open: 

www.mahjongmuseum.nl 

3. Impressie EK MCR Portugal I 

Het was alweer 17 jaar geleden dat ik had 

gevlogen. En nu ik zo kort voor het begin van het 

EK te horen kreeg dat ik alsnog naar Portugal 

mocht heb ik toch maar weer een vlucht geboekt. 

Nou ja, ik? Mijn goede vriendin Elly heeft dat voor 

mij geregeld. Als ervaren wereldreizigster stelde 

ze mij op mijn gemak want “iedereen met een 

mobiele telefoon kan vliegen”. En inderdaad, vijf 

minuten later had ik een retourtje Porto op zak. 

Blijkbaar had de tijd op Schiphol ook niet stil 

gestaan. Waar bij mij in het dorp een enkele 

nieuwe woning wordt gebouwd en zelfs een klein 

nieuw wijkje was ontstaan, daar was onze 

nationale luchthaven uitgegroeid tot een 

metropool. 

Het was Hemelvaart en blijkbaar hadden veel 

mensen het idee opgevat om op vakantie te gaan. 

Rijen van honderden meters slingerden door 

diverse vertrekhallen. Overigens wel heel 

gedisciplineerd zodat bij mij meteen de gedachte 

opkwam dat er dus wel veel buitenlanders tussen 

moesten staan.                                                                      

Het eerste poortje moest ik passeren door mijn 

mobieltje tegen een paal aan te houden. De 

gedachte schoot door mij heen dat als het niet 

zou werken, ik weer helemaal achteraan moest 

aansluiten. Maar gelukkig, het werkte. Ook de 

volgende poortjes en de douane werden 

probleemloos gepasseerd. 

Natuurlijk ging de pieper af bij de metaaldetector. 

Dus daar werd het ouderwetse handwerk ingezet. 

Een grote, streng kijkende man fouilleerde mij van 

top tot teen en onbewust kreeg ik een flashback 

naar mijn tijd dat ik elke week een 

voetbalwedstrijd bezocht. Daar was fouilleren aan 

de orde van de dag, al had dat waarschijnlijk ook 

wel te maken met de club waar ik supporter van 

was.                                                                                  

Na een probleemloze vlucht land ik op Porto waar 

Elly en de alom bekende Dimphy mij van het 

vliegveld halen en wegwijs maken in de wondere 

http://www.mahjongmuseum.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.travmagazine.nl/wp-content/uploads/2016/08/schiphol-druk_0.jpg&imgrefurl=https://www.travmagazine.nl/schiphol-opent-extra-vertrekhal-wegens-drukte/&docid=BZoRk71BrOQErM&tbnid=AmQTnrR3tYYRCM:&vet=10ahUKEwiNt_HwmuvUAhXLLVAKHeZrDWQQMwh_KFAwUA..i&w=620&h=349&bih=444&biw=1093&q=schiphol afbeelding&ved=0ahUKEwiNt_HwmuvUAhXLLVAKHeZrDWQQMwh_KFAwUA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ditisamerika.nl/wp-content/uploads/2016/07/douane-goederen-invoeren-schiphol-777x424.jpg&imgrefurl=http://www.ditisamerika.nl/reistips/goederen-invoeren-check-de-douane-app/&docid=uGSrFTpEUf55yM&tbnid=yfRn4z56y05aIM:&vet=10ahUKEwi-y8a3m-vUAhVSI1AKHUtWDJ4QMwg0KBMwEw..i&w=777&h=424&bih=444&biw=1093&q=douane afbeelding&ved=0ahUKEwi-y8a3m-vUAhVSI1AKHUtWDJ4QMwg0KBMwEw&iact=mrc&uact=8


 

 

wereld van de metro’s. Want ja, als dorpsbewoner 

kende ik dat natuurlijk niet. Van Porto naar Póvoa 

de Varzim is een ritje van ruim een half uur. Het 

eerste dat opviel was dat de metro zelf helemaal 

schoon, onbeschadigd en graffiti-vrij was. Dan 

weet je zeker dat je niet meer in Nederland bent. 

Nog 10 minuten lopen en we waren bij de 

overnachtingsplek. Een family room voor drie 

personen in een hostel. Maar waarschijnlijk 

hebben drie Portugezen veel minder ruimte nodig 

dan drie Nederlanders. De kamer had een 

stapelbed waarbij twee mensen onder sliepen en 

de derde persoon met koffer en al, overdwars, 

boven diende te slapen. Met mijn soepele lichaam 

en flexibiliteit werd ik dus boven neer geplant.                                                       

Omdat ik zelf ook weleens een toernooitje 

organiseer weet ik hoeveel werk dat is. Het hele 

EK rustte echter op de, overigens wel hele brede, 

schouders van Rui Manuel Machado. Alles deed 

hij zelf en dat ging nog weleens ten koste van wat 

duidelijkheid.   

Rui en Janco 

                                                            

 

 

Nou kan ik een heel rijtje voorvallen opnoemen 

waar ik mij als rechtgeaarde Nederlander 

ontzettend aan stoorde. Maar veel liever vertel ik 

over de mensen die alles maar over zich heen 

lieten komen, gezellig een gesprekje aanknoopten 

en rustig wachtten op wat komen ging. Als alles 

soepel en vlekkeloos was georganiseerd, had ik 

nooit geweten dat Neil gaat trouwen. En met een 

hele leuke en knappe meid nog wel. En voor de 

mensen die het graag willen weten: De 

huwelijksreis gaat naar Japan.                                                           

Voor mij persoonlijk was het toernooi de eerste 

twee dagen nogal “digitaal”. Alleen maar nullen 

en enen gescoord, waarbij het aantal nullen de 

overhand hadden. Op de derde dag werden er 

nog twee ronden gespeeld waarbij ik telkens 

tweede aan de tafel werd. Met een totaal van 7 

punten zat er niet meer dan een 211e plek in op 

een totaal veld van 216 deelnemers. In ieder geval 

niet laatste en ik heb ook nog één Nederlander 

onder me gehouden. Na afloop was er een 

optreden van een lokaal bandje dat fado muziek 

speelde. Er daar ontstond een klein wondertje. 

Wat twee echtgenotes en daaraan gelieerde 

schoonmoeders niet lukte, lukte nu wel. Ik stond, 

net als de hele zaal, te dansen als een jonge god. 

Waarschijnlijk wordt Póvoa de Varzim binnenkort 

hét bedevaartsoord voor wanhopige vrouwen met 

niet-dansende mannen.                                                 

Het afscheidsdiner moest om onduidelijke 

redenen verplaatst worden naar een locatie 30 

kilometer verderop. Er was maar één bus dus 

voordat de laatsten op de plaats van bestemming 

waren was er onder de eersten al een stemming 

ontstaan van “wat kan ons het allemaal schelen”. 

Mede geholpen door de overvloedig geschonken 

alcohol ontstonden 

vriendschappen voor het 

leven. Het eten was heerlijk, 

de bediening fantastisch en 

de sfeer was relaxed. 

Portugal, ik wil hier nooit 

meer weg. Omdat mijn 

retourvlucht naar onze 

hoofdstad pas ’s-avonds 

vertrok, hebben we 

maandag gebruikt om 

wat rond te strompelen 

door Porto. We hebben geprobeerd om een port-

proeverij te vinden. Maar eenmaal ter plekke was 

de tijd te kort geworden. Een prima excuus om 

nog eens terug te gaan. Hoe snel je gewend kunt 

raken aan nieuwe omstandigheden werd weer 

eens pijnlijk duidelijk toen ik in Nederland bij een 

zebrapad over wilde steken. In Portugal remt 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://informaticaportfolio.weebly.com/portfolio.html&psig=AFQjCNHIhMEZDsKsQdapLXA7Q0Ama2TuYg&ust=1499106767910470
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUmer1nuvUAhVMa1AKHYlgBsQQjRwIBw&url=https://www.abelswijnen.nl/port/show/all&psig=AFQjCNGVIIvmn3qrjMf_Cf80mOkJ4LGQiw&ust=1499106986795657
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUmer1nuvUAhVMa1AKHYlgBsQQjRwIBw&url=https://www.abelswijnen.nl/port/show/all&psig=AFQjCNGVIIvmn3qrjMf_Cf80mOkJ4LGQiw&ust=1499106986795657


 

 

iedereen als er iemand ook maar in de buurt staat 

van zo’n oversteekplaats. Nu moest ik me weer 

verontschuldigen bij de bestuurders dat ik naar de 

andere kant wilde. Nederland, als er hier geen 

mahjong was, zou ik vandaag nog vertrekken. 

Met dank aan Olav Sommers 
 
4. P&C 

Nationale Mahjongmaand: half augustus – half 
september 
Zou de Nationale Mahjongmaand goed van de 
grond gaan komen? We hopen het!  
Wat was het idee? Zoek een groepje van 4 
Mahjongspelers, neem een kistje stenen onder de 
arm, zoek in een openbare ruimte een tafel en ga 

spelen! Vertel aan de 
geinteresseerden over je 
favoriete spel. Zo krijgt 
Mahjong meer bekendheid! 
Probeer als club dit één keer 
te doen op een zaterdag 
tussen half augustus en half 
september. Oh, ja en je kunt 
natuurlijk ook veel vaker 
met een kistje 

Mahjongstenen onder je arm het centrum van je 
stad of dorp tot leven wekken. 
We zijn benieuwd wat hier uitkomt! Laat het ons 
horen! 
Patricia Schilte, promotie@mahjongbond.org 
 
Bondstoernooi: 9 december 
Noteer vast de datum: 9 december. Dan is het 
weer zover. Wie mag zich straks landelijk 
kampioen noemen? Inschrijven (via de website) 
kan vanaf september. De kosten zullen 12 euro 
per persoon bedragen. Het toernooi wordt 
gehouden in IJsselstein, lekker centraal in het 
land.  
 
5 Impressie EK MCR Portugal II 
 
In het weekend 26 – 28 mei 2017 werd het 6e 
Europese kampioenschap  
Mahjong gespeeld in het Casino van Povoa de 
Varzim. Met 216 deelnemers uit  
Europa, maar ook uit China, Japan en andere niet 
Europese landen.  
 

Het was een bijzonder toernooi, door de 
speeluren van 14.00 uur tot 00.40 uur.  

 
Omdat ik een ochtendmens ben, doe ik het liefst 
na 14 uur rustig aan en daarom was dit toernooi 
een grote uitdaging voor mij.  
Wat me opviel aan mijn eerste buitenlandse 
toernooi is de vriendschappelijke onder de 
deelnemers, iedereen lijkt iedereen te kennen, de 
ene omhelzing na de ander, het lijkt wel één grote 
familie. Bij het slotconcert werd er gedanst en 
zelfs polonaise gelopen.  
De organisatie met de scheidsrechters, de snelle 
telling van de scores, de accuraatheid, de 
begeleiding, het helpen bij misverstanden, dat 
kwam op mij uiterst professioneel en 
vakbekwaam over. Alle lof hiervoor.  

Locatie 
buiten 
 
 
 
 
 
 
 

 
De opening in het Auditorium was speciaal door 
de schitterende Indiase muziek. Dat leek een 
vreemde keuze voor de opening, maar het was zo 
mooi dat iedereen vol aandacht luisterde. Van mij 
had die muziek tijdens het Mahjong spelen mogen 
klinken. Erg goed voor de sfeer en concentratie. 
Een Portugese muzikant speelde Noord – 
Portugese muziek (geen Fado dus) op de 
voorloper van de ukelele, waarbij hij danste en de 
zaal mee liet klappen De stemming zat er 
uitstekend in. Dezelfde muzikant speelde met zijn 
band tijdens de afsluiting van het toernooi 
enerverende muziek, vandaar het dansen en de 
polonaise. 
Veel mensen werden door de organisatie in het 
zonnetje gezet en er werd waardering voor hun 
prestaties uitgesproken.  

mailto:promotie@mahjongbond.org
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpwq_8oOvUAhWKh7QKHXRUCC0QjRwIBw&url=https://www.animaatjes.nl/eten-en-drinken/terrasje&psig=AFQjCNH6iPPV21_viiYKBB8KbvrBpL_ciA&ust=1499107548892238


 

 

Winnaars: Yoshihiro Suzuki (Japan) op 1 met 35 
punten, Linghua Jiao (China) met 32 en Matthieu 
Pfeiffer (Frankrijk) met 31 als 3e. Evelien Broers 
werd 15e, met 26 punten en is de best scorende 
Nederlandse speler.  
De spelers waren zeer divers, van opjuttend tot 

kalm, van 
zenuwachtig tot 
gedreven, van 
onderkoeld tot 
oververhit. Ik 
betrap me erop 
dat ik me 
regelmatig door 

gedrag van spelers laat afleiden. De eerste negen 
partijen vertoefde ik zo rond de 100e plaats, maar 
de laatste 
partij was de 
fut eruit en 
dacht ik ach 
wat maakt 
het uit en 
viel toen 
terug naar 
plaats 149. 
Ben ik toch fijn bij de beste 216 geëindigd.  
Veel mensen heb ik gesproken, gezichten aan 
namen gekoppeld, veel boeiende verhalen 
gehoord over andere toernooien, veel historie 
over Mahjong. 
Heel Bijzonder is het dat één persoon dit 
Europees Kampioenschap heeft georganiseerd. 
Rui werd dan ook luid toezongen door alle 

deelnemers, 
schoonheidsfoutjes werden 
hem vergeven en iedereen 
is blij dat hij dit voor ons, 
Mahjongspelers, 

organiseert. Zelfs na het late slotdiner, zag ik hem 
vroeg in de ochtend met de taxi’s bij het hotel om 
Chinese spelers te helpen. Hij is zeer betrokken bij 
alle deelnemers. Uniek. En dat terwijl er niet één 
Portugese speler aan het toernooi meedeed. Heel 
even was Rui van zijn stuk gebracht toen het 
slotdiner bijna in het water viel door een logistiek 
probleem met bussen en de afstand tot het 
restaurant en zelfs in het donker zag ik traantjes 
in zijn ogen, een arm om zijn schouder, 
troostende woorden en toen alles toch nog, wel 
laat, in orde kwam zag ik hem rondlopen en 
overal sorry zeggen, al hadden de meeste 

deelnemers er niets van gemerkt want die zongen 
en riepen en joelden en deelden cadeaus uit 
onder leiding van de grootste gangmakers van de 
groep en de reeds genuttigd alcoholische 
versnaperingen.  
Eindeloos zou ik kunnen vertellen, over de 
omgeving, waar ik wandelde en fietste en 

fotografeerde en tekeningen maakte, over mijn 
Zen – Meditatie, de heerlijke maaltijden en 
biertjes en wijntjes en de gesprekken en 
ontmoetingen, feitelijk was dit evenement één  
groot cadeau, één grote, feestelijke, unieke 
beleving. Ik ben super blij dat ik dit heb mee 
mogen maken en ik wens ieder veel Wong !  
 
Met dank aan Martin van Thiel 
 
6.De juiste score 
 
Ongeveer een half jaar geleden hield ik de stand 

bij op een MCR-toernooi. Dat doe ik graag, ik vind 

het leuk om te doen; je houdt je hoofdrekenen op 

niveau. Ik kende iedereen aan tafel, dus op zich 

zou je geen mensen mogen verwisselen. Dat 

gebeurde toch, ik schreef de punten van een 

selfpick bij een niet-winnaar. Omdat een selfpick 

opvalt, kwam ik er gelukkig twee spellen later zelf 

achter. Na de correctie en excuses 

van mijn kant speelden we verder. 

Het zat me echter niet lekker…… 

Het is me in al die jaren 

mahjongspelen nog nooit 

overkomen. Althans dat dacht ik. Want als je er 

eens rustig over nadenkt, moet je constateren dat 

je dat niet zeker weet. En er zijn genoeg 

medespelers die amper kijken als je na het spelen 

van een wind de stand laat zien. Ze vertrouwen op 

de kennis, kunde en eerlijkheid van de schrijver.                                                

Conclusie: meer dan de helft van de spelers kijkt 

amper, knikt vriendelijk en bouwt verder aan de 
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muur. Een echte controle vindt vaak niet plaats. 

Met het WK in Portugal in zicht besloot ik 

voortaan mijn eigen stand te gaan bijhouden. Ik 

had dat ooit weleens iemand zien doen, het leek 

me altijd een hoop gedoe, maar toch.  

Bij de start van het toernooi merkte ik dat ik het 

toch wat ongemakkelijk vond: daar zat ik dan met 

een kladblokje en een pen om mijn eigen stand bij 

te houden. Zou degene die moest schrijven het als 

een motie van wantrouwen zien?  
Je kunt je voorstellen hoe opgelucht ik was toen 

een Fransman aanschoof die 

ook een kladblokje en pen ter 

hand nam om exact 

hetzelfde te doen. En het werkt!  

Op het WK werd na ieder spel de stand getoond. 

Ik kon via mijn systeem meteen checken of mijn 

punten goed verwerkt waren. Het mooie was ook, 

zo bleek al snel, dat kleine telfoutjes snel werden 

opgespoord. Zat ik in het begin van het toernooi 

nog wat onhandig te rommelen met kladblok en 

pen, na een paar ronden was ik er helemaal aan 

gewend. Tijdens een van de pauzes bleek, dat 

Ronald Lammers op hetzelfde idee was gekomen. 

Hij had er zelfs speciale kaartjes voor ontwikkeld 

die hij gebruikte. Hij bood me er een aan, om uit 

te proberen. Ik merkte dat ik mijn kladblokje 

prettiger vond, maar wat fijn om te zien dat meer 

spelers na gaan denken over deze materie.                        

( Ronald Lammers heeft dit al onder de aandacht 

van het bestuur gebracht en de werkgroep 

wedstrijdwezen is hier mee bezig. 

Red.) 

Het is al een hele verbetering als 

toernooi-organisaties 

scoreformulieren gebruiken waarop de 

spelersnummers van ontvanger en weggever 

moeten worden genoteerd. Als daarnaast spelers 

ook nog vlot hun eigen stand noteren, voorkom je 

onjuiste uitslagen. Ik heb dit stuk niet geschreven 

in de verwachting dat iedereen dit meteen gaat 

doen. Maar de fout die ik maakte tijdens het 

schrijven was voor mij een wake-up call. Dus als ik 

je de komende tijd tegenkom aan een 

toernooitafel, weet je waar het kladblokje voor 

dient. 

Met dank aan Eveline Broers 
 
7.Verenigingenmarkt IJsselstein 
 
Op 17 Juni toen de andere Mahjongers in de 
stress waren tijdens het Toernooi van Schoon Spel 
in Berghem, hebben wij, Mahjongclub de Oase 
gestaan op de Sportfair & Verenigingen markt in 
het centrum van IJsselstein. 
Het was goed weer, niet te warm dus is de markt 

redelijk 
drukbezocht. 
Wij hebben 
heerlijk gespeeld 
en een aantal 
belangstellenden 
hebben vol 
verwondering 
gekeken waar wij 
mee bezig 
waren. 
Sommigen lieten 
hun gegevens 
noteren, en 

hopelijk komen zij op de club om Mahjong te 
leren spelen. 
 
Met dank aan Ineke Marsidi 
 
8.Vitrine bibliotheek Hengelo 
 
De bibliotheek in Hengelo heeft vrijwilligers in 
staat gesteld om een vitrine van hun hobby in te 
richten.  

Ans Dalhuisen, die tevens 
bestuurslid is van de 
Mahjongvereniging Rode 
Draak Twente, heeft een 
vitrine ingericht over haar 
grootste hobby 
MAHJONG. Deze vitrine 
staat in het horeca-
gedeelte van de 

bibliotheek. 
 
Met dank aan Jan Ketzer 
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9. NMB mahjongstenen 
 
5328 en 37                                                                       

Wat zou dat nou betekenen 5328 en 37?                                   

Ooit was het 17 juni en Janco stopte, in goed 

overleg, met het verzorgen van de mahjongstenen 

voor MCR met en zonder cijfers en NTS met cijfers 

(eigendom van de NMB.) Ik had afgesproken met 

Janco deze mee te nemen, 37 kisten in totaal. De 

wagen volgeladen en deze lag stevig op de weg. 

De volgende stap was het schoonmaken. In een 

bak met lauw water poetsen geblazen en droog 

maken, wat een werk zeg. De helft van de rode 

bakjes was stuk, dus 

lijmen en tevens 4 

hoekprofielen 

inlijmen, zeker niet de 

fraaiste oplossing, maar wel erg effectief. En zo 

kunnen ze weer jaren mee.  Enkele kisten zullen 

vervangen worden omdat ze deels defect zijn. 

Mede dankzij Aty de Groot is dit werkje weer 

goed en vlot verlopen. Ik heb ze bezorgd bij 

Patricia Schilte en zij heeft samen met Koen van 

Dijk, 2 labels gemaakt per mahjongkist, één voor 

de buitenkant en één voor in de binnenkant, 

hiermee worden ze duidelijk zichtbaar. Ook jullie 

beide, mijn hartelijke dank hiervoor. Wil je 

gebruik maken van deze mahjongstenen voor je 

toernooi, neem dat contact op met Patricia 

(promotie@mahjongbond.org) En wat betekent 

nu 5328, welnu 37 kisten met 144mahjongstenen!                                                           

Ik wens je veel mahjongplezier met deze schone 

mahjongstenen. 

Met dank aan Jan Warbout. 

10.Mahjong Raadsel MCR 
 

 
Vraag: Je hebt deze hand gesloten en je pakt een 

Kringen 7. Welke steen leg je weg en waarom? 

Met dank aan Anton Kösters 

Oplossing Riichi raadsel mei  
Vraag 1: 
Voor een geldige Ron heb je 2 stenen nodig mits 
je Kringen 8 weglegt. De 2 stenen komen uit de 
volgende drie stenen: Kringen 3, Kringen 4 of 
Bamboe 2. 
Voor een geldige Tsumo heb je 1 steen (Kringen 5) 
nodig mits je Bamboe 1 weggooit 
Vraag 2: 
Bij een Tsumo verkregen met Kringen 5 heb je de 
volgende combinaties: 
Tsumo 1 Yaku 
Tanyao 1 Yaku  
Ipeikou 1 Yaku 
2 Dora’s  2 Yaku 
Totaal   5 Yaku = 12.000 punten, want je 
bent dealer. 
Helaas geen oplossingen ontvangen. 
 
11.Toernooikalender tot 01-10-2017 

 

Datum Spelsoort Naam Plaats 

22-07-2017 Riichi Furiten Bussum 

26-8-2017 Riichi Oranda 

Sai Kou 

Oss 

09-09-2017 MCR C+R De Negen 

Poorten 

IJsselstein 

23-09-2017 Riichi Tsumo Hendrik-

Ido 

Ambacht 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 6 verschijnt op                                    
vrijdag 8 september 2017. 
Kopie inleveren voor 4 september bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 

 

Een hele fijne vakantie en ga je niet op vakantie. 

Een hele fijne zomer. De redactie 

mailto:promotie@mahjongbond.org
http://mahjongbond.org/toernooien/
mailto:secretaris@mahjongbond.org
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/07/a1/21/07a121dfd586493472aa44dae3bbcb3b.jpg&imgrefurl=https://it.pinterest.com/pin/213076626089846230/&docid=B5mA15mPQtVdFM&tbnid=a-ub8QhlQdG4rM:&vet=10ahUKEwi5lqrS-OzUAhXHEVAKHYt9DoEQMwhCKBYwFg..i&w=300&h=225&itg=1&bih=444&biw=1093&q=mahjongstenen afbeelding&ved=0ahUKEwi5lqrS-OzUAhXHEVAKHYt9DoEQMwhCKBYwFg&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 
 

  

  
 
  

 


