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Van de voorzitter
De vakantie zit er weer op voor de meeste van
ons, ook voor mij! Zo af en toe kunnen mahjongen
ter ontspanning en lering, wat blijft Mahjong toch
een leuk spel. Ondertussen kijk je toch wel uit
naar wat het komend najaar ons gaat brengen,
natuurlijk weer mooie mahjongtoernooien, het
komende voorzittersoverleg, de lezenswaardige
nieuwsbrief, de voorbereidingen voor het EK
Riichi in 2019 en het Bondstoernooi op 9
december 2017. Wat zal er nog meer op ons
mahjong pad komen, ik kijk ernaar uit.

In de afgelopen maanden is het aantal leden bij de
NMB toegenomen met 25 leden en zijn er 13
personen over gestapt van de recreantenstatus
naar de competitiestatus.
Voor zowel leden van de NMB als niet leden
hebben wij een spelregelhelpdesk, bezoek onze
site: https://mahjongbond.org/wgwedstrijdwezen/helpdesk/ Voor elke
Mahjongvariant zijnde Riichi, NTS, MCR en Hong
Kong kun je vragen stellen. Hier zit een team van
deskundigen die je de antwoorden kunnen geven.
Mijn voorstel is om bij vragen hiervan gebruik te
maken, lost vaak veel discussies op.
Is er belangstelling voor mahjong? Veelal kent
men mahjong wel vanaf de pc (het zoeken van
een gelijke steen), maar kent men niet het spelen
van Mahjong op een tafels met 144 stenen. Hier
ligt onze taak, samen met de mahjongclubs
kunnen we hier invulling aan geven en dit wordt
ook al regelmatig gedaan, tot zelfs ver buiten de
regiogrenzen. De hoop is dat hier dan ledengroei
uit ontstaat of een nieuwe mahjongclub ontstaat.
Wil je hierbij helpen neem dan contact op met
Patricia Schilte via de site,
promotie@mahjongbond.org
T.a.v. de Mahjongtafels en de spellen heb ik een
mail gestuurd naar de bestuursleden van alle
mahjongclubs met de oplossing. In het kort, de
NMB koopt de Mahjongtafels en slaat deze
centraal op en dat doen we ook voor de spellen.
Dit zal vooral de mahjongtoernooien betreffen
van MCR Competitie en Recreanten en NTS. De
organiserende mahjongclub kan dan de tafels en
spellen ophalen. Wil je als toernooiorganisator
beschikken over de vereiste kisten met

mahjongstenen, neem dan contact op met
Patricia Schilte via de site,
promotie@mahjongbond.org en betreft het de
Mahjongtafels, neem dan contact op met Olav
Sommers penningmeester@majongbond.org.
Antoinette speelt graag
met doorzichtige
stenen
Er zijn vele soorten
mahjongstenen en ik
vind het leuk om over
diverse soorten te
beschikken. Ik was al
een lange tijd op zoek
naar “doorzichtige
Mahjongstenen”, voor
zover ik weet wordt
hiermee in de USA
gespeeld. Via een
bekende mahjongspeler op een dorpsbraderie,
raak ik in gesprek met zijn zoon, en hij biedt hulp
aan om deze te vinden. Na 2 maanden komt er
een mailtje binnen met een link. “Jan zoek niet
verder, bezoek de site van EBay en bestel maar”.
De prijs was aardig, dus bestellen maar en na 2
weken binnen, uit …. Japan. Het is een prachtig
spel om mee te spelen. Maar mijn vraag is nu, zijn
hiervoor nog andere spelregels van toepassing?
Als je het weet laat me het dan even weten.
Ik ben nu nog op zoek naar zwarte stenen, niet
van geschilderd hout, maar van zwarte steen. Ze
zijn er, ik heb ze ooit gezien, maar ze waren niet
te koop. Heb je een tip, laat met het weten en
alvast bedankt. voorzitter@mahjongbond.org.
Graag tot ziens op een van de volgende
Mahjongtoernooien. Jan Warbout.
Ans Hoogland in de
schijnwerper

Wat is je reactie aan het begin
van het interview voor de
column “In de schijnwerper”
Zoals waarschijnlijk de meeste mensen denk ik,
laat maar aan mij voorbijgaan. Maar kom maar op
met de vragen.

Kun je en wil je omschrijven wie Ans is?
Ans Hoogland, sinds 2001 getrouwd met Cor
Hoogland waarvan ik heb geleerd wat Mahjong is.
Hij speelde het al toen hij nog in Purmerend
woonde en hij heeft mij de eerste beginselen van
het spel geleerd. In die tijd woonden we in
Limburg waar geen gelegenheid was om te
spelen. Toen we in 2004 naar de Achterhoek
verhuisden kwamen we in Varsseveld terecht en
via die club hebben we Martin Rep leren kennen
en dat was eigenlijk het begin van een verslaving.
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
Mahjong om?
Fietsen, zwemmen, wandelen, puzzelen,
tuinieren, allemaal leuke hobby’s maar het
belangrijkste is wel de hondenclub. Iedereen kent
nog wel het beeld van onze Newfoundlander
Gábor, die overal mee naar toe ging en in de
pauzes van toernooien een prima smoes bood om
even de benen te strekken. Vanaf de jaren 80 heb
ik diverse functies bekleed in de Nederlandse
Newfoundlander Club en vorig jaar werd ik tot
erelid benoemd, helaas net voor het overlijden
van Gábor.
Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft jou
dit geleerd?
Het spel Mahjong heb ik geleerd van Cor in 2001,
eerst het zogenaamde Westers Mahjong en sinds
2005 in Varsseveld. Sinds 2007 spelen we Riichi
en MCR, geleerd van Martin Rep.
Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan
Mahjong in de week?
Er is een tijd geweest dat we 5 á 6 dagen per week
met Mahjong bezig waren, zeker toen we pas
onze club “de Roode Vijven” hadden opgericht en
probeerden om zoveel mogelijk mensen in onze
omgeving het spel te leren.
Op dit moment is het nog ongeveer 2 avonden per
week en zo’n 40 weekenden per jaar.
En dan nog bijna dagelijks een paar spelletjes
online.

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het
Mahjong?
Natuurlijk de vele prijzen die ik al heb mogen
winnen, het eerste NTS-toernooi waar ik aan
meedeed gewonnen door in het laatste spel uit te
gaan met de vier grote winden, heel veel
Europese toernooien gespeeld met leuke
resultaten.
EK Denemarken

betekent dat je drie direct oproepbare reserves
moet hebben. Eén keer is dat niet gelukt. Bij ons
tweede toernooi in Doetinchem waren Cor, ikzelf
en Sjef Strik reserve. Een kwartier voor het begin
kwam een van de spelers binnen met de
boodschap dat haar zus niet meegekomen is
omdat ze ziek was. GGRRRR….. Had dan even
gebeld, dan hadden we misschien nog wat kunnen
regelen. Nu moesten we Sjef naar huis sturen.
Verschrikkelijk vond ik dat.
Roode Vijven toernooi

Heel vaak bij de
eerste drie
geëindigd.

Maar het allerleukste vond ik nog wel dat we in
juli 2014 even in Parijs bij het eerste
wereldkampioenschap Riichi gingen kijken. Op
vrijdagavond kwamen we binnenlopen, de
organisatie zag ons en riep gelijk uit: “Ha, here
they are, our substitute players.” Het bleek dat na
twee dagen
een paar
Japanners
niet meer
mee wilden
spelen en ze
waren net
aan het
overleggen
hoe ze de opengevallen plaatsen moesten
invullen. Wij kwamen precies op tijd binnen en
hebben nog twee dagen mee mogen spelen met
de top van de Riichi wereld. Wat heb ik genoten
van die twee dagen.
Het leukste aan het mahjong spelen vind ik ook de
toernooien. Je speelt 1½ of 2 uur met drie
mensen, dan even pauze en dan weer aan een
andere tafel met drie andere mensen. Heerlijk
vind ik dat.

In nieuwsbrief no 5 is door Jelte Rep de vraag
gesteld:
Heb je ooit het Spel van de Hemel gemaakt?
Wat is hierop jouw onderbouwde antwoord want
ja/nee alleen is niet genoeg
Voor zover ik weet heeft nog nooit iemand in
Nederland of Europa het Spel van de Hemel
gemaakt.
Ikzelf heb wel een paar keer Daburu Riichi gehad,
dat is als je met de eerste steen die je weg legt al
een wachtend spel hebt.
Ook weet ik van iemand die op een Riichi toernooi
Daburu Riichi declareerde en toen direct zei: “Oh,
eigenlijk had ik al Mahjong.” Ik weet niet of ze
toen Oost was want het Spel van de Hemel is
alleen voor Oost.
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “In de schijnwerper”?

Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij
Mahjong?

Neem je in de vakantie ook een Mahjongspel mee
en gebruik je het dan ook?

Zoals ook al door Jelte is aangehaald, bij het
organiseren van een toernooi het probleem met
de reservespelers.
Op een toernooi moet je nu eenmaal een aantal
mensen hebben wat deelbaar is door vier, dat

Zo ……. dit is haast het einde van het interview.
Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek “In
de schijnwerper”

Bij een aantal vragen wordt MCR Mahjong
genoemd, hoewel dit van toepassing is op de
meeste spelers zou ik het MCR maar weglaten
want er is nog zoveel meer.
Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen
en wat is jouw antwoord op deze vraag?
Waarom we de “Roode Vijven” Mahjong club
hebben opgericht.
Het was in 2009, er was toen nog geen Riichi club
in Nederland.
Het was in de tijd dat wij net het plezier van de
toernooien ontdekten. De meeste toernooien
waren net als nu op zaterdag en op de
tweedaagse toernooien moest je ook twee dagen
meedoen, dus teveel extra kosten voor reis- en
overnachtingen.
Wij hebben toen bedacht om een 2-daags
toernooi te organiseren waarbij de deelnemers
kunnen kiezen of ze op zaterdag of op zondag of
beide dagen mee wilden doen. Dat is gelukt en
voor zover wij weten hebben veel mensen daar
met plezier aan deelgenomen.
Omdat het organisatorisch erg veel werk en
kosten meebrengt zijn we daar na vijf keer mee
gestopt en nu proberen we nog af en toe een
toernooi te organiseren op bijzondere locaties,
zoals op de IJsselkade in Zutphen.

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Ja, wat ik belangrijk vind, dat spelers voordat ze
naar een toernooi gaan nog eens de spelregels
doornemen.
Iedereen kent wel de regels maar er zijn zoveel
kleine dingen die aan de aandacht ontsnappen of
die je vergeet of als vanzelfsprekend aanneemt.

Door de bekende regels nog eens aandachtig door
te lezen zie je soms ineens dingen waar je eerder
overheen gelezen hebt.
Vooral Riichi spelers zou ik erop willen wijzen dat
het uit je hoofd leren van de meest voorkomende
punten niet zo moeilijk is als het lijkt, evenals de
meest voorkomende Japanse benamingen. Ikzelf
heb in het begin ook gedacht: “Dat leer ik nooit.”
Maar met een beetje goede wil en oefening is het
toch aardig gelukt.
3. Furiten toernooi
Terwijl in de zaal voor mij 48 riichi mahjongspelers
hard aan het knokken zijn om de punten, speel ik
rustig een partijtje riichi op mijn laptop. Zijn het
drie Japanners of zit er ook een Chinees bij mijn
tegenstanders? Ik kan niet veel chocola maken
van de Aziatische karakters.
Voor mij is het ’n heel nieuwe ervaring, rustig niks
doen tijdens een toernooi. In het verleden heb ik
tientallen toernooien georganiseerd, samen met
mijn mahjongmaatje Sjef Strik. Maar na mijn
verhuizing van Nijmegen naar Bussum zagen we
elkaar minder vaak en besloten we het
organiseren van toernooien aan anderen over te
laten. Eén keer, in 2014, organiseerden we samen
in Bussum een riichitoernooi waar 48 spelers uit
heel Europa op afkwamen. Maar toen dat mij
punten kostte op de Nederlandse
mahjongranglijst, besloot ik dat het de laatste
keer was geweest.
Soms lopen dingen toch goed af. Inmiddels heeft
de mahjongbond een systeem ingevoerd waarbij
organisatoren en scheidsrechters worden
gecompenseerd voor hun activiteiten. Dus hoog
tijd voor nieuwe actie. ‘Een leuk toernooi in de
zomer, in de vakantietijd, als er niet zoveel
toernooien zijn’, dacht ik: samen met mijn Dicky
kom ik er wel uit.
Nu zit ik gewoon lekker online te riichi’en. Want
er is heel wat gebeurd sinds 2014. In feite nemen
John Kuijpers en Olav Sommers me alle zorgen uit
handen. Niet alleen zijn ze met de sets komen
aanzetten, maar ze hebben ook een beamer
meegenomen, een laptop met een programma

dat een looplijst uitspuugt en een printer die
iedere speler van een loopschema voorziet en
Olav Sommers en John Kuijpers tijdens de

prijsuitreiking.
Elke tafel van een formulier waarop de spelers
alleen maar hun behaalde punten hoeven in te
vullen. Niemand vraagt mij nog om beslissingen te
nemen, want scheidsrechter Nicole Haasbroek
loopt spiedend en probleemoplossend rond.
‘Lukt het, Juliana?’, vraagt ze aan mij; ze kent mijn
schuilnaam op Teenhout. ‘Niet zo best’, antwoord
ik. Ik heb de minste punten aan de digitale
Tenhou-tafel en vrees voor mijn ranking. Nicole
heeft niet veel medelijden. ‘Zet hem wat zachter’,
zegt ze alleen maar.
Af en toe maak ik een rondje door de zaal van het
Denksportcentrum Bussum, waar het Furiten
Riichi Toernooi 2017 (RERS 1) wordt gehouden. En
voor de zoveelste maal valt me op wat
Nederlandse riichi toernooien onderscheidt van
buitenlandse toernooien. Veel spelers gebruiken
een lat om hun stenen op te sorteren en hun
geclaimde sets op te leggen (meestal leidt dat
problemen als er een kong wordt gemaakt, want
daar is geen ruimte voor op zo’n lat). Sommige
latten zijn zo groot dat ze het speelveld voor
iedereen kleiner maken. Het zou me een lief ding
waard zijn als het gebruik van die dikke Hollandse
latten zou worden afgeschaft.
Iets anders, dat me opnieuw opvalt, is het grote
aantal kleine mahjongs dat wordt gescoord. Het
zou eens geturfd moeten worden, maar het lijkt
haast verplicht op Nederlandse riichi toernooien
om bij de eerste de beste afgelegde draak een
pon te claimen, waarna dezelfde speler even later

uitgaat met één yaku en misschien een dora erbij.
Ook het aantal winnende spelen met tanyo (alleen
simpele stenen) is niet bij te houden. De EMA
heeft ‘open tanyo’ lang tegengehouden als
geoorloofde yaku, en ik vind het jammer dat het
nu toch is toegelaten. ‘Ron!’, en weer gaan er één,
maximaal twee stokjes van 1000 punten naar de
winnende speler. Het is allemaal toegestaan en als
verdedigende actie, zeker als je aan de leiding
staat of Oost bent, aan te bevelen. Maar in andere
gevallen snap ik niet waarom spelers dit
afbraakspelletje spelen – er is toch gewoon niks
aan zo?
Ondertussen wordt het spannend aan de top.
Anneke Keyl is een paar ronden lang aan de
leiding gegaan, nadat ze al na een kwartier
kokushi (dertien wezen) op Oost heeft gemaakt.
Maar daarna is Annemiek Hesselink dichterbij
gekropen en heeft ze de kop overgenomen.
Uiteindelijk is het noch Anneke noch Annemiek
die wint. In de laatste hanchan haalt Martha
Pasterkamp opeens snoeihard uit.

Trotse Martha Pasterkamp met haar prijzenpakket
naast een al even trotse Martin Rep.
Ze is niet alleen gelukkig in de liefde – de vorige
dag is ze in ondertrouw gegaan – maar ook in het
spel. En zo mag ik even later ons eigen Furiten-lid
Martha huldigen als winnares van het toernooi,
met als extra prijs de speciaal voor het toernooi
vervaardigde Furiten-aanschuiflat. Foppe Bakker
eindigt als tweede, Annemiek verovert de derde
plaats.
Ik ben nog om een andere reden tevreden: dat
online spelletje op Tenhou, waarbij het

aanvankelijk zo slecht ging, heb ik toch nog
gewonnen. Met dank aan Martin Rep
4. Een beleving……………elke week weer
Maandag, drukke dag, maar de kriebels beginnen
al. Naarmate de avond dichterbij komt worden de
kriebels sterker.
Dan is het zo ver, na een snelle maaltijd, op de
fiets. Het is maar een klein eindje rijden, maar ik
trap steeds harder. Daar zie ik het gebouw al,
stoplichten staan altijd te lang op rood. Fiets op
slot en gauw naar boven. Kopje koffie mee en dan
de zaal in. Tafels staan al klaar met stenen en
puntenlijst. Een gekleurde munt trekken om te
kijken aan welke tafel je speelt.
Daar liggen ze dan, nog
niet geordend, door
elkaar. Ze willen
aangeraakt worden en
mijn handen voelen aan
de stenen! Ja, dat is het! De ene keer zachte, de
andere keer gladde stenen, altijd dezelfde
grootte. Een zucht van zaligheid komt uit mijn
longen en dat gevoel heb ik maandagavond
telkens weer! De tafel is gevuld met je
medespelers, zijn het toppers of kan ik ze wel
aan? Aan het eind van de avond zal je het weten.
Husselen en de muur bouwen, de stenen gaan als
stukjes geurende zeepjes door je handen. Klik,
klik, klik. Het geluid van het bouwen aan de muur.
Er trekt een tinteling door je handen, dit is zo
heerlijk! De muur wordt gesloten, precies zoals
het hoort, dobbelstenen gaan in het rond. Wie
wordt Oost? Er zijn spelers die een uitgesproken
hekel hebben aan de donkere lat, anderen (de
meeste) vinden het erbij horen (zo is het spel en
zo wordt het gespeeld!). De muur gaat open, de
stenen zweven door de lucht en staan op je lat.
Wat een plaatje, wat een chaos! Je wenst je
medespelers veel plezier en geluk. De eerste
steen wordt in het
veld gelegd.
Het is begonnen!
Ik mag weer

mahjong spelen. De pungs, chows, kongen en
mahjongs vliegen je om de oren! Je bent
wachtend op die verlossende steen die maar niet
komt! Dillema’s, welke steen gooi ik nu weg? Dan
maar geen tweelingen of een windenslang. Een
remise is soms een opluchting, maar heb je
prachtige combinaties op je lat liggen dan kan je
wel janken!
Je houdt van
bepaalde stenen,
bamboe stenen
geven mij een
geïrriteerd gevoel,
bamboe 8 griezel ik van! Maar teken 8 daar houd
ik van, zo prachtig met een soort dakje! Maar je
doet er steeds weer afstand van. Zo in je spel op
gaan, verlies je de tijd uit het oog. Voor je het
weet is het tijd en worden de stenen opgeruimd
in hun doos, kleedjes opgerold en latten
gebundeld. Tot volgende week!
Je fietst op je gemak naar huis, nagenietend van
een mooi spel of je zelf voor je kop slaan van de
verkeerde steen weggooien. Maar het gelukzalig
gevoel blijft.
Ik heb een heerlijke avond gehad op mijn
Mahjongclub, ik kan er de hele week weer tegen.
Totdat de kriebels weer beginnen……………
Met dank aan Jans de Heij

5 Reisje China
En dan ben je ineens in China…!
Na afloop van de afsluitende ceremonie van het
OEMC (Open European Mahjong Championship)
te Povoa de Varzim in Portugal werd ik
voorgesteld aan Li Wenlong secretaris van de MIL
(Mahjong International League).
De MIL is een groeiende organisatie in China, ze
nemen de denksport mahjong erg serieus en
proberen op zo groot mogelijke schaal mahjong
bekendheid te geven in zowel China als in het
buitenland. De MIL is aangesloten bij de IMSA
(International Mind Sports Association) en hebben

de erkenning gekregen van Mahjong als zesde
officiële denksport.
Tijdens het aansluitend diner zouden we verder
praten over mahjong in Nederland, maar helaas
had de beste man de bus naar de locatie gemist.
Jammer! Thuisgekomen uit Portugal had ik een
mail binnen met daarin de uitnodiging om naar
China te komen samen met de beste Mahjong
speler voor MCR. Er zouden een aantal
bijeenkomsten zijn, een officiële ceremonie en
een presentatie. Wat een aanbod!

Menno en
Marjan

De uitnodiging werd besproken in de vergadering
van het NMB-bestuur en er werd verdere
informatie ingewonnen. Uiteindelijk de
uitnodiging aangenomen en het regelwerk kon
beginnen. De MCR-kampioen van 2016; Marjan
van den Nieuwendijk werd benaderd en hoefde
niet lang na te denken of ze meeging.
Dan het spannende gedeelte; ga ik alles op tijd
geregeld krijgen: paspoort, visa, de tickets werden
geregeld vanuit China en alle informatie voor
aanvraag werd verstrekt. Twee dagen voor
vertrek naar Chengdu alles binnen. Yes!

Pandapark
in Chen du

Een week
voor vertrek werd er van alles veranderd, de

speellocatie van Chengdu naar Beijing, er werd
van ons verwacht dat we mee gingen spelen met
de toernooien in de varianten SBR (Sichuan
Bloody Rules) en MCR. Zelfs de vluchten werden
deels aangepast (Marjan mocht van Schiphol naar
Beijing naar Chengdu naar Beijing). Oeps!
In Chengdu werd het pandapark bezocht In de
avond werd er een snelcursus SBR gegeven. Een
snelle
mahjong
variant
uit de
streek
Sichuan
waarbij
er geen
draken,
winden en bloemen in het spel zitten.
Verdubbelingen worden gemaakt door Kongs te
maken, zelf de winnende steen te pakken, een
Kongroof uit te voeren of een Mahjong na Kong te
maken. Daarnaast worden de Kongs zelf ook
beloond. Bijzonder aan deze variant is dat er na
het halen van Mahjong doorgespeeld wordt door
de overgebleven drie spelers, bij een volgende
Mahjong wordt er doorgespeeld door de laatste
twee spelers waarna er een ‘doodgebloed’
overblijft, vandaar de term ‘Bloody’. Tijdens het
toernooi had elke westerling een eigen vaste tafel
met steeds drie Chinese spelers. De puntentelling
is best ingewikkeld te noemen en er werd stevig
gediscussieerd door de Chinese spelers, uiteraard
in het Chinees. Wahzeggie

De volgende dag naar Beijing, inschrijven voor de
‘Europe & Asia Mahjong Elite Exchange’ en de
volgende ochtend aan de strijd. Een totaal van
tien rondes van een uur in twee dagen tijd met op
dag twee de eerste rondes van het MCR-toernooi.
Niet Kongen, dat was bij de SBR!
Geweldig genoten met sterke Chinese
tegenstanders wat terug te zien is in de eindstand.
De dagen erna de bijeenkomsten en gelukkig nog
een beetje tijd over om de toerist uit te hangen
waarna de korte belevenis (acht dagen) in China
alweer ten einde kwam. Wauw!
Met dank aan Menno van Lienden
6.Inloopmiddag in Steenderen
Op 27 Augustus
organiseerde de
gemeente Bronckhorst
in Steenderen een
inloopmiddag voor
diverse verenigingen.
Het speelde zich af in
een tot
verenigingsgebouw omgeturnd schoolgebouw en
de bedoeling was om de inwoners te laten zien
wat er zoal te doen is rondom Steenderen. Op die
middag konden clubs en verenigingen laten zien
wat zij doen.
Er was een muziekstand, biljart, KBO,
volksdansen, Bridge en nog veel meer en dus ook
mahjongclub de “Roode Vijven” was met een
stand aanwezig.
Toeloop genoeg, veel
uitleg
gegeven, mogelijk
wat meer mensen
die in Riichi interesse
hebben. Veel
personen vertelde
ons dat zij in een grijs
verleden ook wel
mahjong hadden
gespeeld en een enkeling had zelfs nog zo’n spel
ergens liggen.
Al met al een plezierige middag en hopelijk dat
het promoten van het mahjong ons wat nieuwe
contacten oplevert, je weet maar nooit.
Met dank aan Cor en Ans Hoogland

7.Oranda Sai Kou
Zaterdag ochtend vroeg word ik opgehaald door
Cees en Trees om samen naar het Riichi Toernooi
“Oranda Sai Kou in Oss te gaan. Er zijn 32
deelnemers en we spelen 4 hanchans (rondes).
Bij de tweede hanchan sta ik op de 2de plaats, bij
de derde hanchan ook nog, nu is de vraag: wie zijn
mijn tegenstanders in de vierde hanchan? Krijg ik
goede stenen, kan ik goede punten halen? Het
wordt spannend of ik mijn plaats kan behouden of
niet. Maar … gezellig spelen staat wel boven aan.
Foppe staat bij de derde hanchan boven en
Evelien onder mij, twee sterke ervaren
tegenstanders en niet te vergeten, John, Janco en
Martin zitten ook in de top.
Na het spelen van de 4de hanchan is het wachten
op de uitslag, hoe hebben Foppe en de anderen
gespeeld.
Uit eindelijk komt de verlossende uitslag: Evelien
is tweede geworden, Janco eerste en ik heb de
derde prijs!

Het was en leuk, gezellig en goed verzorgd
Toernooi georganiseerd door John en Els Kuipers
- bedankt- Ik stap met een blij en gelukkig gevoel
achter in de auto met mijn eerste Riichi trofee en
nu naar huis!
Met dank aan Ineke Marsidi

8.Bijzonder situatie bij Riichi

bepaald woord voorkomt.

Tijdens een Riichi middag gebeurde het volgende:
De Dora-wijzer is Teken 6, en is belangrijk in dit
verhaal.
Noord begint de Hanchan met Daburu-Riichi.
Na enige tijd declareert Zuid Riichi.
Inmiddels had Oost een Pung Eigen wind ronde
wind op tafel.
Tegen het einde de muur maakt West een dichte
Kong van eigen wind, West was wachtend en
hoopte op Mahjong na Kong en draait de
volgende Dora-wijzer, een Bamboe 9.
Vervolgens gooit West de steen weg die
verkregen was na de Kong.
Dit was een Teken 7 waarbij drie spelers “Ron”
riepen.
Noord had Chii Toitsu (Zeven Tweelingen) en 4
Dora’s
Oost zat te wachten op een sluitpaar (eigen wind,
rondewind, Dora, Dora
Zuid zat te wachten met een Closed Wait (Riichi,
IIpeikou, Dora, Dora)
De feestvreugde werd verhoogd omdat de Dorawijzer na de Kong een Bamboe 9
Was en Noord tweemaal Bamboe 1 had.
De Teken 7 was ook nog de laatste in het spel
omdat Noord, Oost én Zuid allemaal één Teken 7
in de hand hadden.
Het gevolg van dit alles was een uitbetaling door
West aan Noord 16.000, (Baiman)
Een uitbetaling aan Oost 12.000 en aan
Zuid 8.000, alles samen dus 36.000 punten.
Het moge duidelijk zijn dat de hilariteit groot was
door zo’n bijzondere situatie.
Geen van de spelers had ooit zoiets mee gemaakt.
West verloor die ronde
Met dank aan Cor Hoogland

De eerste keer: "Het enige dat Andrew ooit over
de reis had gezegd, was dat
een non hem mahjong had
leren spelen”.

9. Je leest een boek
Avenue van de mysteriën is een boek van de
Amerikaanse schrijver John Irving.
Het speelt in Mexico en op de Filipijnen.
De mensen die erin voorkomen, komen uit allerlei
landen en ze komen in allerlei bizarre situaties
terecht.
Een boeiend boek om te lezen, onder andere
omdat het woord 'mahjong' er 15 keer in
voorkomt.
Met een e-reader kun je 'tellen’, hoe vaak een

Er moet iets zijn voorgevallen tijdens die spelletjes
De tweede keer: "Uiteraard hadden alle Bonshaws
mahjong leren spelen."
De derde keer: "Hij was over een slapende hond
gestruikeld toen hij rondrende met een
mahjongsteen in zijn knuistje geklemd. Deze was
gemaakt van ivoor en bamboe, en een hoek van
de steen had zich in Edwards bleke voorhoofd
geboord, boven zijn neusbrug, waar hij een
volmaakt V-teken had achtergelaten tussen zijn
blonde wenkbrauwen."
Na het lezen sluit je het boek, het was weer fijn.
Met dank aan Aty de Groot
10. Mahjong marathon (10 jaar Vier Winden)
Na lange aanloopperiode viel het besluit om onze
eerste Mahjong-marathon te houden in het
weekend van 2 en 3 september, aansluitend aan
het jaarlijkse mahjongbuffet bij de opening van
het seizoen.
De marathon zou duren van 20.00 uur
zaterdagavond tot 12.30 uur op zondag, totaal 11
rondes van 1.15 uur met steeds een kwartier
pauze.
20 leden schreven zich in. Een aantal wilde niet in
de nachtelijke uren spelen, zo kwamen we uit op
4 teams van elk 5 deelnemers: Team Bert, Team
Ed, Team Greet en Team Hilde. Speellocatie: huize
Flohr-Verheijen gezien de extra kantoorruimte.
In de lokale pers was aangekondigd dat iedereen
welkom was om binnen te lopen, een spelletje
mee te spelen of de marathonspelers aan te
moedigen. Dat er gespeeld kon worden aan een

elektrische mahjongtafel werd ook vermeld!
Iets na achten ’s avonds begonnen de eerste 4
spelers van de teams aan ronde 1. De andere
leden verspreidden zich over drie andere
mahjongtafels en al snel werd overal vol
enthousiasme gespeeld. In de loop van de avond
meldden zich buurtgenoten om een spelletje mee
te spelen. Familieleden van de marathonspelers
liepen binnen. Een fotograaf van het lokale
krantje kwam een foto maken. Kortom: het was
gezellig druk. Spelen aan de elektrische
mahjongtafel was een apart genoegen en zorgde
voor veel bekijks. Aan de ‘marathontafel’ tekende
zich na de eerste vier ronden een behoorlijke
voorsprong af voor Team Hilde.
Tegen middernacht werd het rustiger in huis.
Sommige spelers, die pas later in de nacht weer
moesten
spelen, gingen
naar huis voor
een kort
slaapje.
Half 4 ‘s nachts

Bezoekers zochten hun eigen huis op en zo bleven
er zo’n 10 mahjongers over. Op een gegeven
moment werd alleen nog aan de marathontafel
gespeeld en verkeerde de rest van de kamer in
schemerige toestand, zowel qua belichting als qua
menselijke energie…. Rond een uur of drie kwam
er even weer wat leven in de brouwerij, stukje
Turks brood erbij, kopje koffie als je moest gaan
spelen en verder maar weer. Meligheid nam toe
naarmate de nacht vorderde en het weer licht
werd. Muziekje erbij en slappe lach partijen…..
Om 7.45 uur werd ronde acht afgesloten en was
het tijd voor het ontbijt. Team Hilde stond nog
bovenaan met 16 tafelpunten, Team Greet en
Team Bert kwamen in de buurt met beide 14
tafelpunten en Team Ed was opgestoomd naar 12
tafelpunten. Alles was nog mogelijk, hoewel ik –
als speler in Team Hilde – met deze stand zeer
tevreden was.

In de volgende twee rondes kwam de kentering:
zowel Team Bert als Team Greet kwamen beide
op 20 tafelpunten! Het verschil in mahjongpunten
was gering: 214 voor Team Bert en 182 voor Team
Greet. Team Hilde stond met 17 punten ineens 3e!
En Team Ed sloot de rij met 13 tafelpunten.
Het huis begon weer wat voller te raken en men
verzamelde zich rond de marathontafel voor de
11e en laatste ronde die zeer spannend beloofde
te worden. Greet zelf zat aan tafel om haar team
naar de victorie te spelen; aan Krista de taak om
de voorsprong van Team Bert vast te houden; Els
ging namens Team Hilde de strijd aan om de 3e
plaats te verstevigen en Sophie moest voor Team
Ed proberen het verlies beperkt te houden. Gelijk
in het eerste spel zette Greet de toon door met
een mahjong van 25 punten te winnen. De spellen
erna werden afwisselend door anderen
gewonnen. Gezien de spanning werd om borrel en
wijn gevraagd…. Met het glas onder handbereik
ging het verder. Na het vierde spel met winst voor
Sophie, weggeven door Greet, waren er nog zo’n
zes minuten over voor een vijfde spel. Nog
beginnen? Ervaringen van behaalde mahjongs in
een tweede of derde beurt werden genoemd en
dus werd snel opgebouwd en geworpen voor het
laatste spel.

En alsof het zo moest zijn: na een beurt was Krista
wachtend op teken vijf voor een Gemengde Straat
en die kwam…, Greet gooide hem
nietsvermoedend weg! Het gejoel was niet van de
lucht. Gauw geteld en scores bijgeschreven op het
scorebord en daar stond het: 24 tafelpunten voor
Team Greet, 21 voor Team Bert, 19 voor Team

Hilde en Team Ed bleef op 13 punten steken.
De Eeuwige Roem ging dus naar Team Greet,
waarvan naast Greet ook Jeanne, Lilian, Lisette en
Riny deel van uitmaakten. Dat werd direct gevierd
met uitbundig gejubel en felicitaties. De vreugde
en het plezier is af te lezen van de foto van het
winnende team.

Welke twee stenen moet je erbij trekken om een
Mahjong te krijgen met een zo hoog mogelijke
score? Welke moet je weggooien?
Met dank aan Herman v.d. Berg.
Oplossing MCR-raadsel juli
Antwoord: Door Kringen 6 of 9 weg te doen ben je
altijd wachtend op Teken 3 voor Pure Shifted
Chows. Maar als je kringen 6 weg doet dan heb je
als extra mogelijkheid met Teken 6 uit te gaan als
je deze zelf pakt.
Menno Deij en Bert Claessen kwamen met het
goede antwoord. Gefeliciteerd.
12.Toernooikalender tot 01-11-2017

Afgesloten werd met het maken van een
groepsfoto. Nijvere handen hielpen daarna het
huis opruimen en afwas wegwerken en toen zat
het erop en toog iedereen ‘moe maar voldaan’
naar huis. Het enthousiasme was groot, goede
kans dat hiermee een nieuwe Vier Windentraditie
is geboren!
Met dank aan Nanny Verheijen
11.Mahjong Raadsel NTS
Je doet mee met het Witte Draak Toernooi. De
adrenaline giert door je lichaam, je bloeddruk
stijgt en je hart klopt in je keel. De wind van de
ronde is West en je bent zelf Westenwind. Je hebt
de volgende stenen open voor je op tafel gelegd:

Datum

Spelsoort

Naam

Plaats

09-09-2017

MCR C+R

IJsselstein

23-09-2017

Riichi

De Negen
Poorten
Tsumo

30-09-2017
14-10-2017

NTS
MCR C+ R

Oostpoort
Rode
Draak

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

Nieuwsbrief 7 verschijnt op
vrijdag 6 oktober 2017.
Kopie inleveren voor 2 oktober bij:
secretaris@mahjongbond.org

Mahjong
...
Steengoed!

Je hebt de volgende stenen nog in je hand:

HendrikIdo
Ambacht
Delft
Hengelo

