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Beste Mahjongvrienden, 
Voor U ligt al weer de 7e nieuwsbrief  
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6. Gelukwens deelnemers WK Riichi 
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Van de voorzitter 

Regelmatig ben ik in gesprek met onze gemeente 

over een verdere vitalisering van ons dorp. Aan 

o.a. de ambtenaren vertel ik dan dat Mahjong 

hierbij ook zou kunnen helpen [denk aan het 

sociale aspect, elkaar ontmoeten en de hersenen 

laten werken]. Vertelt een van de projectleiders, 

dat er iets over Mahjong in zijn huurcontract 

staat. Ik vind dat wel heel bijzonder. Het betreft 

een pand aan de Zeedijk in Amsterdam (een plek 

waar veel Chinezen wonen of woonden. Hierbij 

het desbetreffende artikel.                               

Artikel 1.10 van de huurovereenkomst.               

Het gebruik naar behoren overeenkomstig de 

contractuele bestemming van het gehuurde houdt 

in het bijzonder in dat het niet is toegelaten dat in 

het gehuurde gokspelen van welke soort dan ook, 

het spel Mahjong daaronder begrepen, 

plaatvinden. Huurder verbindt zich uitdrukkelijk 

om dergelijke spelen niet zelf te laten 

plaatsvinden en ervoor te zorgen dat ook anderen 

dat niet doen. Huurder stemt ermee in dat hij 

voor iedere keer dat wordt geconstateerd dat de 

hier bedoelde spelen wel in het gehuurde 

plaatsvinden, zonder dat hij ter zake in gebreke 

behoeft te worden gesteld, een onherroepelijke 

en niet voor rechtelijke matiging in aanmerking 

komende boete van 20.000 euro verbeurt. 

Genoemd bedrag is gebaseerd op het prijspeil 1 

januari 2003 en wordt met ingang van 1 januari 

2004 jaarlijks geïndexeerd. Voorts wordt 

uitdrukkelijk overeengekomen dat bedoelde 

overtreding tegen het licht van de 

huurovereenkomst zal gelden als een zodanige           

wanprestatie dat des gevorderd de ontbinding 

van de huurovereenkomst uitgesproken zal 

dienen te worden.                                                             

Goed daar mag je dus niet Mahjongen, maar 

gelukkig op vele andere plaatsen wel. 

Op zaterdag 11 november is het 

Voorzittersoverleg, de dag dat we met elkaar van 

gedachten kunnen wisselen met de voorzitters 

van de Mahjongclubs en het NMB-bestuur. Een 

buitengewoon leerzame dag, want van elkaar 

leren we het meest. De ingebrachte voorstellen 

worden hier besproken en bij een positief signaal 

wordt het tot een voorstel gemaakt voor de ALV 

in maart 2018, waar dan een besluit kan worden 

genomen. Tijdens het Voorzittersoverleg worden 

de voorzitters bijgepraat over het komende EK 

Riichi 2019. Heeft u voorstellen, stuur deze dan 



naar de secretaris, secretaris@mahjongbond.org                   

Graag tot ziens op een van de volgende 

toernooien. 

Jan Warbout. 

Harry Kal in de schijnwerper 
 
Wat is je reactie aan het 

begin van het interview voor 

de column “In de 

schijnwerper”: 

Dat ik een paar jaar geleden ook al ben 
geïnterviewd door het Mahjongmagazine. 
                                                                                     

Kun je en wil je omschrijven wie Harry is? 

Ik kan het wel en wil het wel….. 
Zo wordt het nooit wat. 
Je bedoelt waarschijnlijk: Omschrijf wie Harry is. 
Ik ben een persoon van bijna 55 jaar oud. 
Geboren en getogen in Haarlem.  
Met veel belangstelling voor terrariumdieren en 
cactussen en een gymnasiumopleiding. 
Bij ons thuis was het een kleine dierentuin:  

Ik had 
schildpadden 
en kikkers in 
diverse 
aquaria en 
terraria en 
mijn broer had 
vogels en 
kippen en 

konijnen en hamsters en cavia’s in hokken in de 
tuin en het huis. 
Later ben ik gaan studeren in Wageningen aan de 
Landbouwhogeschool. In die tijd tevens bruine 
band karate gehaald. Ik ben wel afgestudeerd 
maar heb niks gedaan met de studie en heb me 
omgeschoold in de automatisering zoals zovelen.  
Ik ben gespecialiseerd in Oracle Databasebeheer. 
Momenteel woonachtig in Huizen. 
Ik ben 4 jaar geleden parttime gaan werken 
vanwege gezondheidsproblemen en sinds 1 jaar 
100% in de WIA vanwege verergerende 
gezondheidsproblemen. 
 
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het 

mahjong om? 

Gedeeltelijk al ingevuld in de vorige vraag: 
Ik ben min of meer een amateur-bioloog: ik ben 
geïnteresseerd in plantjes en beestjes. 
Van jongs af houd ik al waterschildpadden, 
salamanders en kikkertjes, momenteel ook 
pijlgifkikkers. Tevens cactussen en vetplanten en 
vleesetende planten. 

 
 
En ik ben sinds 4 
jaar imker 
(bijenhouder);  
Een interessante 
hobby en leuk als je 
honing kan 
slingeren van je 
eigen bijenvolken. 
 
 

 
Daarnaast speel ik graag schaak, ik lees graag en ik 
rijd motor. Tevens oefen ik in messenwerpen op 
een mooi houten blok op zolder. 
 
Wat de redactie opvalt: meerdere mahjongers met 

de naam Kal. 

Ja, dat krijg je als je uit een gezin komt met acht 
kinderen, die allemaal mahjong hebben geleerd 
en met het virus besmet zijn. Bij ons kan iedereen 
mahjong spelen, al mijn broers en zusters en de 
neven en nichten. Mijn zusters en een zwager kun 
je tegenkomen op toernooien. Sommige mensen 
weten het niet maar Wil Meijer-Kal (voorzitter van 
mahjongclub Bamboe Acht in Heemstede), 
Christien Kal (de goudsmid) en Heleen Kal (die 
komt minder op toernooien maar wel op het 
Valentijns toernooi) zijn mijn zusters en Jeroen 
Meijer is mijn zwager. 
 
Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft jou 

dit geleerd? 

We spelen het al sinds onze geboorte want onze 
vader heeft het geïntroduceerd vanuit Indonesië. 

mailto:secretaris@mahjongbond.org


Het ging alleen niet geheel volgens de juiste regels 
maar de basis kenden we. 
Zo wisten we de puntentelling niet volledig (we 
telden geloof ik wel de minipunten maar niet de 
verdubbelingen zoals in NTS zodat je hoogstens 40 
a 50 punten kon scoren of iets meer als je veel 
kongen had.) 
En we wisten niet dat je een vervangende steen 
moest pakken bij een kong, hetgeen het lastig 
maakte om met 14 stenen uit te gaan (de enige 
optie was om 3 kongen en een sluitpaar te maken, 
dat is ook 14 stenen). Maar we mochten wel de 4e 
jongsten uit het midden pakken als je al een open 
pung had hetgeen het maken van kongen weer 
iets makkelijker maakte.  
In de jaren 1990 tot 2000 hebben we het beter 
geleerd aan de hand van een boekje en rond 2000 
hebben we NTS geleerd aangezien ik dat had 
geleerd bij de Groene Draak in Hilversum. 
Toen hebben we ook alle kleinkinderen van mijn 
moeder (mijn neefjes en nichtjes) mahjong 
geleerd. 

 
De familie Kal, waaronder Wil, Harry, Christien en 
Jeroen Meijer. 
 
In die tijd zijn we ook mee gaan doen met 
toernooien. Later hebben we MCR en Riichi 
geleerd. Sinds 2000 houden we elk jaar een 
Familie Kal Mahjongtoernooi; nog wel volgens de 
NTS-regels omdat niet iedereen MCR beheerst. 
Dat is meestal op 2e kerstdag want dan kunnen de 
meeste mensen ook spelen. 
Meer hierover kan men ook lezen in het 
mahjongmuseum. Zo spelen we in de familie ook 
om diverse trofeeën. Die kun je alleen winnen als 
lid van de familie Kal (kind of kleinkind van oma of 
aanhang van zo’n kind). 
Berucht is het wittedrakenei dat men kan winnen 
tijdens een avond MCR. 

Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan 

Mahjong in de week? 

Aangezien ik alleen woon niet zoveel. 
Momenteel misschien een avond per maand. 
Ik speel niet op de computer want dat vind ik niks. 
                                                                                              

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het 

Mahjong? 

Het winnen van het Valentijn toernooi met nog 

wel een zelf getrokken drie draken. 

 
Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij 

Mahjong? 

Een tegenstander die me een oor aannaaide door 

te zeggen dat ik ‘ron’ had gezegd in plaats van 

‘pon’. En een scheidsrechter die daarin meeging. 

Door Ans Hoogland is, in Nieuwsbrief 6, de 
volgende vraag gesteld: · “Neem je in de vakantie 
ook een Mahjongspel mee en gebruik je het dan 
ook?”                
Wat is hierop jouw onderbouwde antwoord want 
ja/nee alleen is niet genoeg. 
 
Soms, als we met meerdere mensen gaan die 
kunnen spelen dan gaat er zeker een mahjongspel 
mee. En het wordt dan ook gebruikt. 
Als ik alleen ben niet perse maar dat is niet 
voorgekomen in jaren. 
 
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende 
persoon “In de schijnwerper”? 
 
Denk je dat mahjong gebaseerd is op geluk of 
vaardigheid en als het beide is: hoeveel % van 
beide? 

http://mahjongbond.org/wp-content/uploads/2016/02/NMB_2016_Valentijnstoernooi_podium_C.jpg


                                                                                              

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

Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek “In 

de schijnwerper”. 

Maak er een echt interview van. Neem het 

slachtoffer naar een duister café en ondervraag 

hem of haar. Dan komen er vast meer dingen los 

(van beide kanten). 

Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen 

en wat is jouw antwoord op deze vraag? 

Wat vind je zo leuk aan Mahjong? 

Vroeger was mahjongspelen bij ons thuis voor 
speciale gelegenheden zoals oudejaarsavond of  

kerstavond of een 
verjaardag van iemand. 
Het kwam niet elke dag 
uit de kast. 
En het spel dat we 
hadden was best mooi. 
Ik vond al die rare 
tekentjes ook wel iets 

bijzonders hebben (vooral de draken natuurlijk). 
Daarbij kunnen ervaren en onervaren mensen 
met elkaar spelen waarbij ook de onervaren 
mensen kunnen winnen. 
En een spelletje duurt niet zo lang waarna je weer 
je geluk kan beproeven (bij Risk zit je een avond 
aan 1 spel vast). 
 
Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 

Veel geluk in het spel. 

Nieuwsgierig naar het museum van de familie Kal? 
http://www.mahjongmuseum.nl/als-er-
mahjongstenen-zijn-en-een-trofee-dan-spelen-de-
kallen/ 
 
3. Negen poorten toernooi                                 

Tania Timmer 

Op zaterdag 9 september jl. vond het jaarlijkse 

Negen Poorten toernooi plaats. Dit was de 

twaalfde keer dat het toernooi werd 

georganiseerd en was tevens een MERS I 

toernooi. Er werden vier rondes gespeeld van  

                                                                                                       

ieder anderhalf uur.                                                 

Met de gong werd de eerste ronde ingeluid en 

gingen de honderd deelnemers enthousiast van 

start. Iets te enthousiast misschien voor een 

goede concentratie, het was een tikkeltje 

rumoerig. Dit jaar waren er 32 recreanten en 68 

competitiespelers van de partij. Na de eerste 

ronde waarin iedereen er een beetje in kon 

komen werden de deelnemers in de pauze 

voorzien van apenluiders, een IJsselsteinse 

lekkernij. Het regende flink die dag, maar elke 

pauze leek het weer ons goed gezind te zijn en 

konden we buiten van het zonnetje genieten.        

Na de laatste gongslag, ten teken dat het toernooi 

ten einde was, werden onder het genot van een 

bitterbal en een drankje de winnaars bekend 

gemaakt. De top drie van de recreanten en de 

competitie kregen als prijs een prachtig 

vervaardigde vogel, gemaakt door een 

IJsselsteinse kunstenaar. Voor degenen die laatste 

waren geworden bij de competitie en de 

recreanten was er een aanmoedigingsprijs in de 

vorm van een pechvogel.                                                                                                     

1ste Yvonne 

v.d. Heide 

2de José 

Hoogland 

3de Wenda 

van der Bist 

 

Bij de competitie is Yvonne van der Heijde als 

eerste geëindigd en bij de recreanten was dit 

Maaike 

Fleskens  

2de exaequo 

Michel 
Lammers en 
Annechien 
Deurloo 
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4. EK Ricchi 2019 
Foppe Bakker 
 
‘Wat is dit nu?’ zie ik de vaste 
lezers denken. Voor U ziet U 
het logo van het Europese Kampioenschap Ricchi 
dat in 2019 georganiseerd zal worden onder de 
auspiciën van de NMB.  
Vanaf nu zullen wij U regelmatig informeren, 
zodat U volledig op de hoogte blijft van de 
ontwikkelingen rondom het EK 2019. 
 
De NMB heeft de volgende personen bereid 
gevonden dit toernooi te organiseren: 

Ans Hoogland. Zeer ervaren 
Riichi-speelster en een van de 
topspeelsters in Nederland. Zij 
zal Nederland 
vertegenwoordigen op het 
Wereldkampioenschap Riichi in 
de Verenigde Staten (waar?) 

en is natuurlijk van plan om daar een goede 
klassering neer te zetten. Daarnaast zal ze een 
flyer van het EK 2019 uitdelen aan de deelnemers 
in Las Vegas. Ook organisatorisch is Ans een 
topper; denk aan het Riverview toernooi! 
 

John Kuijpers. Ook een ervaren 
Riichi-speler die tot de top van 
Nederland behoort. Hij is 
verantwoordelijk voor het 
starten van Riichi in Oss.  
Daarnaast is John een topper 
in het organiseren van 

toernooien in Mahjong-minnend Nederland. De 
kennis van John staat dus borg voor een nu al 
geslaagd EK 2019. 
 

Olav Sommers. Geen ervaren 
Riichi-speler, maar speelt al 
aardig mee op de toernooien. 
Andere spelers zijn 
gewaarschuwd: Olav komt 
eraan! Daarnaast is Olav een 
stille kracht achter het NMB-

bestuur (penningmeester) en medeorganisator 
van zowel MCR als Riichi toernooien in Nederland. 

Naast dit driemanschap zal er een werkgroep 
Promotie & Communicatie werkzaam zijn.  
 
De groep bestaat uit: 

Diana Kuijpers. U zult wel 
denken: een bekende naam.   
Inderdaad, de dochter van. 
Diana is Japanoloog en 
werkzaam bij de Japanse 
ambassade, dus zij kent vele 
ins en outs van de Japanse 
cultuur. Daarnaast is Diana een 

aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de 
website van de NMB. 
 

Foppe Bakker. Redelijk ervaren 
Riichi-speler, bij wie altijd wel 
een lach ☺ valt te bespeuren 
tijdens het spelen. Hij hoopt 
nog wel veel bij te leren van het 
Riichi. Daarnaast heeft hij erg 
veel zin om zijn steentje bij te 
dragen aan de organisatie van 

het EK 2019. 
 
Dit was het eerste stukje communicatie van de 
organisatie van het Europees Kampioenschap 
Riichi 2019. 
 
5. Tsumo toernooi 
Désirée Heemskerk 
 
Het tweede Tsumo! toernooi is alweer voorbij. 
Het weer was prachtig, best onverwacht na de 
herfststormen die we gehad hebben. Binnen 
woedden echter diverse stormen aan tafel en in 
de hoofden van menig speler. Zeker voor de 
debutanten was het erg spannend, maar degenen 
die ik achteraf gesproken heb waren allemaal 
even enthousiast. Zo ook Nel Hofman die een 
thuiswedstrijd speelde en trots mag zijn op haar 
7e plaats. 
Net als vorig jaar streden 36 spelers in vier 
hanchans om de eer. Ze kwamen uit diverse 
uithoeken van Nederland en er was zelfs een 
Belgische deelneemster. Tussen het spelen door 
zijn er weer diverse contacten gelegd en 
(mahjong)ervaringen uitgewisseld. Dit sociale 
aspect van mahjong mag niet onderschat worden 
en maakt het spelen van toernooien 
(inter)nationaal nog aantrekkelijker.                 



Naast debutanten deden maar liefst vier van de 
vijf deelnemers aan het WK in Las Vegas mee aan 
dit toernooi. Voor hen was het de generale 
repetitie met nog ruim twee weken te gaan. Op 
één na waren de scores wel wat teleurstellend, 
voor hen hoop ik dat het in Vegas beter zal lopen.       
Verrassend hoge scores werden dit toernooi 
afgewisseld met grote verliezen waardoor het tot 
het einde spannend bleef. Een aantal 
oudgedienden lieten zich duidelijk zien in de top, 
maar zakten ook weer weg en kwamen soms weer 

terug. Loes Heerze kennen we echter nog niet zo 
goed van Riichi toernooien en juist zij zorgde voor 
de verrassing van dit toernooi. Er was wat 
overredingskracht nodig om haar mee te laten 
doen. Niet zozeer omdat ze het eng zou vinden, 
maar meer omdat het nogal uit de buurt was. 
Gelukkig woont haar dochter wel in de buurt en 
kon ze met haar de overwinning vieren. Op het 

podium 
werd ze 
vergezeld 
door meer 
bekende 
Riichi-
spelers 
Nicole 
Haasbroek 
(3e) en John  
Kuijpers (2e).  

Op het toernooi werd Regina Snel bijzonder 

gemist. Zij heeft de organisatie voor dit toernooi 

met veel enthousiasme op zich genomen. Helaas 

werd zij een week of drie eerder ziek en belandde 

in het ziekenhuis waardoor ze de organisatie 

noodgedwongen uit handen moest geven en zelf 

niet heeft kunnen genieten van het toernooi. 

Uiteindelijk met diverse vrijwilligers vanuit 

mahjongclub Tsumo! is het toch gelukt een leuk 

toernooi neer te zetten. 

Conclusie: met een leuke club mensen uit diverse 

uithoeken met zeer wisselende mahjongervaring, 

van verschillende leeftijden, met verschillende 

instellingen en ieders eigenaardigheden bleek het 

toch weer mogelijk een mooie dag te realiseren! 

Bedankt daarvoor aan alle deelnemers en 

vrijwilligers. 

6. Gelukwens deelnemers WK Riichi 
Menno van Lienden 

Begin oktober zal het ‘World Championship Riichi’ 

plaatvinden in Las Vegas.                                                        

Vanuit Nederland strijden we met 5 deelnemers 

voor de wereldtitel, maar gaat er vooral genoten 

worden van een groots evenement. “Viva Las 

Vegas”                                                                           

De NMB wenst: Martijn, Nicole, Ans, Martijn en 

Cor veel plezier tijdens dit toernooi. 

7. Bondstoernooi 2017 
Patricia Schilte 
(werkgroep promotie en communicatie) 
 
Bondstoernooi: 9 december – welkom – komt 
allen! 
Het klinkt wellicht ‘enger’ dan het is, een 
Bondstoernooi, maar het is gewoon fijn een 
Mahjongtoernooi waarbij alle varianten van 

https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g45963-i227586613-Las_Vegas_Nevada.html


Mahjong (NTS, Riichi en MCR- recreanten en MCR-
competie) hun eigen variant spelen. Ruim 150 
spelers zullen het hun zo bekende en geliefde spel 
spelen! Voor de NTS-variant is het zelfs het 
afsluitende toernooi waaruit zal blijken, wie zich 
Nederlands Kampioen NTS mag noemen. Voor 
Riichi en MCR wordt de winnaar van die dag 
bepaald. Nog meer spanning bij deze competitie, 
nog meer inspanning en daardoor nog meer 
ontspanning. Dat geeft een kick!  
Zoals ieder jaar is er een loterij. Eerlijk gezegd, 
zonder de lootjes wordt het toernooi bijna 
onbetaaldbaar voor de bond. Om voor u de 
aanschaf van de loten extra aantrekkelijk te 
maken zijn er dit jaar hele mooie prijzen te 
winnen!!!!  
U kent vast ook wel onze vaste sponsors, die 
uiteraard bij dit toernooi een bijdrage leveren: 

 

Mahjongshop Dot1 

Mahjongspellen en 

accessoires 

www.mahjongshopdot1.nl 

 
Goudsmidatelier 
“Christien Kal” 
Sinds 1985 is Christien 
Kal zelfstandig 
goudsmid. Ze 

vervaardigt onder andere Mahjong sieraden. 
www.christienkal.nl 
 
Mooi centraal in het land is een locatie gevonden: 
Het Kruispunt te IJsselstein. Daar vindt dit unieke 
gebeuren plaats. Vanaf half oktober kunt u zich 
via de website inschrijven. De kosten bedragen 
per deelnemer 12 euro, inclusief verzorgde lunch.  
Houdt de hele dag vrij, noteer de datum: 9 
december, IJsselstein. U bent bij voorbaat meer 
dan welkom. Wij verheugen ons er op.  
 
8. Mahjongraadsel algemeen 
Marc v.d. Nat 
 
Sudoku op zijn mahjongs? 
De Mahjong Club Nederland (MJCN) organiseert 
een vijfdaagse competitie. 
16 deelnemers ‘genummerd’ A tm P doen mee. 
De toernooiorganisatie bedenkt een indeling voor 
iedere tafel met vier deelnemers dusdanig dat 
geen enkele van de deelnemers elkaar eerder 

getroffen hebben of in het verdere verloop van de 
competitie zullen treffen. Met andere woorden je 
treft iedere deelnemer gedurende de competitie 
precies één keer (niet minder en niet meer). 
Om je op weg te helpen staat hieronder een deel 
van de indeling. 
De vraag is om het schema verder in te vullen. 
 

 
 

Oplossing NTS-raadsel 
nieuwsbrief no 6 

Westen wind gooi je weg 
en met kringen 1 en 5 

maak je een 
“kronkelende slang” 
Goede oplossingen:           
Jan Keevel, Koen van 
Dijk en Charlotte Tielrooy 

 

9.Toernooirooster 

           

Datum Spelsoort Naam Plaats 

14-10-2017 MCR C+ R Rode Draak Hengelo 

4/5-11-2017 Riichi 

MERS II 
Schoon Spel Oss 

26-11-2017 MCR C+ R De Dertien 

Wezen 

Berlicum 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 8 verschijnt op                                    
maandag 13 november 2017. 
Kopie inleveren voor 8 november bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 

 
 dag 1 dag 2 dag 3 dag 4 dag 5 

tafel 1 ABCD GIP M IH G 

tafel 2 EFGH N FOD EJ JOB 

tafel 3 IJKL CEL PLH AK AM 

tafel 4 MNOP DK NK B CF 

http://www.mahjongshopdot1.nl/
http://www.christienkal.nl/
http://mahjongbond.org/toernooien/
mailto:secretaris@mahjongbond.org


  

 

 
 

  

  
 
  

 


