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Beste Mahjongvrienden, 
Voor U ligt al weer de 8e nieuwsbrief  
 
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
1. Van de voorzitter. 
2. In de schijnwerper. 
3. WK Ricchi Las Vegas I 
4. Dagboek van een voorzitter 
5. Rode Draak toernooi 
6. RDO-toernooi 
7. WK Riichi Las Vegas II 
8. Anpai  
9. Raadsel Riichi 
10. Toernooirooster 

 

 
 

1.Van de voorzitter 

Op de zondag na het Voorzittersoverleg van 

zaterdag 11 november, laat je deze bijeenkomst 

nog een keer passeren en er zijn wel een aantal 

zaken die ik graag met je wil delen.                                          

Op mijn eerste sheet van de presentatie staat een 

foto van vier mahjongende spelers, onze jeugd 

zeg ik vol trots. Reactie van een persoon die op de 

foto staat, “Jan dank voor het compliment, maar 

ik ben al de veertig gepasseerd”. Oeps dus! Onze 

“jongere” dus en deze foto komt terug op nieuwe 

Mahjongflyer, zie hieronder. Er waren twintig 

mahjongclubs aanwezig en in een goede sfeer met 

veel ruimte om van gedachten te wisselen, zijn er 

ideeën naar voren gekomen, die verder worden 

uitgewerkt, zodat deze ingebracht kunnen worden 

in de Algemene Leden Vergadering (ALV) in maart 

2018. Nieuws van de Mahjongclub was er ook: de 

Dertien Wezen gaat in afgeslankte vorm door als 

“huiskamer” mahjongclub en het Dertien Wezen 

Toernooi zal op 26 november 2017 voor het laatst 

worden gehouden. Er is een nieuwe Riichi 

Mahjongclub opgericht, genaamd Anpai. Zij 

spelen in Berghem. Ook in Leiden zitten ze niet 

stil, hier is de Mahjongclub “de Rode Sleutels” 

opgericht.                                                                     

De volgende onderwerpen (niet volledig) kwamen 

aan de orde; onze financiële positie als NMB, 

toelichting op de aanschaf en opslag van de 

mahjongtafels en de opslag van de 

mahjongspellen, vermindering van de NMB- 

bijdrage van de MERS II Mahjongtoernooien. 

Vanuit het wedstrijdwezen kwam een toelichting 

op de MIL (zie de vorige Nieuwsbrief) met de 

vraag gaan we lid worden van de MIL. De 

mahjongtoernooien in 2018 zijn bekend en wie er 

een MERS I en MERS II voor MCR of Riichi 

organiseren. En natuurlijk het Nederlands 

Kampioenschap voor de MCR-recreanten. Ook zijn 

de Riichi etiquette, meespelende scheidsrechter 

en het niet meer experimenteren tijdens 

toernooien aan de 

orde geweest. Speciale 

aandacht werd er 

besteed aan het 

correct opstarten van 

een mahjongtoernooi 

“voor en na de gong”.                                                                              

Vanuit Promotie en Communicatie werd de 

nieuwe mahjong folder gepresenteerd en elke 

aanwezige kreeg een setje van deze folder mee. 
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Indien men meer wilt, graag even een mailtje 

sturen naar promotie@mahjongbond.org. 

Hiermee is weer een goede stap gezet naar een 

verdere bekendmaking van onze mahjongsport. 

De specifieke folders voor Riichi, MCR en NTS 

bestemd voor diegenen, die zich verder willen 

verdiepen in het mahjongspel worden nog eens 

onder de loep genomen. Tevens is gemeld welke 

ondersteuning men P & C kan verstrekken, graag 

willen we de werkgroep uitbreiden, zodat we nog 

meer kunnen doen. Graag je reactie naar 

bovenstaand emailadres.                                           

Speciale aandacht was er voor de presentatie van 

het komende European Riichi Mahjong 

Championship 2019 (ERMC2019) Dit wordt 

gehouden in juni te Den Bosch. De Voorzitter van 

het organisatieteam John Kuijpers gaf een 

presentatie met veel informatie en de huidige 

stand van zaken. Met veel instemming en een luid 

applaus werd het organisatieteam veel succes 

gewenst.                                                                                        

Meer informatie kun je vinden via 

https://mahjongbond.org/ermc2019/ of 

www://.ermc2019.com                                                   

Het NMB Bondstoernooi 2017 wordt gehouden op 

zaterdag 9 december te IJsselstein. Mooi centraal 

gelegen in het land en goed bereikbaar. Inmiddels 

zijn er meer dan 100 deelnemers en we rekenen 

natuurlijk ook op jouw komst. Alle mahjong- 

varianten worden gespeeld en er zijn mooie 

prijzen te winnen bij de loterij. Voor meer 

informatie zie de NMB-site 

https://mahjongbond.org/bondstoernooi/inschrij

ven/ . Zorg dat je wel op tijd aanwezig bent en ons 

advies: Kom met 

meerdere personen in 

een auto want het aantal 

parkeerplaatsen op het 

parkeerterrein van ‘t 

Kruispunt is beperkt. Wel 

kun je goed parkeren in 

de parkeergarage. Graag tot ziens op ons NMB 

Bondstoernooi 2017. 

Jan Warbout. 

2.Martijn Gulmans in de schijnwerper 
Wat is je reactie aan het 
begin van het interview 
voor de column “In de 
schijnwerper” 
 
Joepie, ik sta in de 
schijnwerper. 
 

Kun je en wil je omschrijven wie Martijn is? 
 
Ik ben Martijn Gulmans. 28 jaar. 
25 jaar thuis gewoond met mijn ouders en 2 
jongere broertjes in Heerhugowaard en sinds 3 
jaar op mezelf, ook in Heerhugowaard. 
Na de middelbare school ben ik een opleiding 
gaan doen gecombineerd met werk. Ik kreeg hier 
ook baangarantie bij, dit was in 2008 net voor de 
crisis dus ik was hier wel blij mee. Nu 6 jaar aan de 
gang als Proces Operator bij Tata Steel in 
IJmuiden.  
Sinds dit schooljaar ben ik begonnen met een 
hbo-opleiding Werktuigbouwkunde naast mijn 
werk. Dit is een dag in de week naar school en 
ongeveer twaalf uur per week huiswerk/leren. 
Hierdoor heb ik geen tijd om zoveel mahjong te 
spelen als ik voorheen deed, de toernooien zal ik 
wel gewoon blijven spelen. Opleiding duurt 4vier 
jaar en hierna zal ik waarschijnlijk mahjong weer 
oppakken. 
 
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het 
mahjong om? 
 
Dat is voornamelijk mijn tijd verdoen achter de 
computer. Spelletjes spelen, filmpjes over 
spelletjes kijken.  
 
Wat de redactie opvalt: Een jonge gast 
enthousiast voor mahjong 
Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft jou 
dit geleerd? 
 
Ik heb de eerste dingen geleerd in China 2012. 

Onze reisleider had de basis aan ons geleerd en bij 
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de volgende bestemming in die reis regende het 

drie dagen, dus toen hebben 

we drie dagen mahjong 

gespeeld. Thuis was deze 

interesse snel weg, omdat ik 

het mezelf niet kon aanleren 

met de informatie op het 

internet. Twee jaar later 

wilde ik het toch leren en 

heb een open bericht gestuurd naar de 

dichtstbijzijnde club en dat was de Furiten club. 

Martin Rep antwoordde dat er diezelfde week een 

potje gepland was met twee andere beginners bij 

hem thuis en ik kon aanschuiven. 

Na drie lesavonden was het mogelijk om een 
potje te spelen en sindsdien heb ik maar een 
Nederlands toernooi gemist. 
 
Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan 
Mahjong in de week? 
 
3-4 avonden voor de opleiding, nu een avond. 
 
Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het 
Mahjong? 
 
Meedoen met het WK in Las Vegas en me staande 
weten te houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij 
Mahjong? 
 
Te laat komen voor een toernooi. Je zit in de file 
en je navigatie zet de geplande tijd steeds verder 
tot 45 minuten na het starten van het toernooi. 
Uiteindelijk tien minuten te laat aangekomen, 
maar in de auto zat ik niet fijn. 
 

Door Harry Kal is, in Nieuwsbrief 7, de volgende 
vraag gesteld: · “Denk je dat mahjong gebaseerd 
is op geluk of vaardigheid en als het beide is: 
hoeveel % van beide?” Wat is hierop jouw 
onderbouwde antwoord want ja/nee alleen is niet 
genoeg 
 
70% vaardigheid en 30% geluk 
Als je leert en oefent zal je veel meer zien in de 
stenen die weggegooid worden. Dit krijg je alleen 
met vaardigheid. Maar ongeacht hoeveel je van 
het spel afweet en precies weet wat de 
tegenstander aan het doen is, uiteindelijk zal je 
toch die juiste stenen moeten pakken. 
 
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende 
persoon “In de schijnwerper”? 
 
Waarom speel jij mahjong? (Plezier/ Competitief/ 
Tijdsvulling) 
 
Zo ……. Dit is haast het einde van het interview. 
Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek “In 
de schijnwerper”  
 
Geen commentaar (ik weet niks) 
 
Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen 
en wat is jouw antwoord op deze vraag? 
 
Waarom speel jij mahjong? (Plezier/ Competitief/ 
Tijdsvulling) 
Ik speel mahjong om beter te worden in het spel. 
Ik hoop elke keer weer wat op te pakken om beter 
te gaan spelen. 
Zeker nu na het WK zie ik het kwaliteitsverschil 

tussen de professionele 
spelers en mijzelf. Ik 
heb nu genoeg 
motivatie om dit spel 
verder te leren. 
 
Hoort, dat hij bij de 
laatste 32 hoort tijdens 
het WK in Las Vegas. 
 
 

Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 
 
Succes en veel plezier.  
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3. WK Riichi Las Vegas I    

Ans en Cor Hoogland  

 Farnham, Engeland, oktober 2016                                 

Tijdens het EK Riichi wordt officieel bekend 

gemaakt dat het WRC in Las Vegas gehouden zal 

worden.                                                                                  

Oei, wat zou ik daar graag naar toe gaan maar dat 

zal vast veel te duur worden. Voor de zekerheid 

maar vast beginnen met sparen.                                                                  

Als dan in het voorjaar van 2017 de prijzen 

bekend gemaakt worden blijkt het nog steeds erg 

duur maar het is te doen. Cor mag gratis mee in 

het hotel en hoefde dus alleen voor de reis te 

betalen. Later bleek dat de kosten voor de meeste 

Nederlanders toch te hoog waren en werd Cor 

gevraagd of hij ook mee wilde spelen.  

Zondag 1 oktober:   

                                                           

Tijd om de koffers te 

pakken, de laatste 

thuis dingetjes te 

regelen en de 

vakantielijst te 

inspecteren. 

Maandag 2 oktober:                                                                     

Na de koffie onderweg naar Zaandam voor een 

gezellig dagje met de kleinkinderen. In de avond 

naar Hotel Ibis op Schiphol waar de auto gratis 

mag blijven staan totdat we terugkomen. 

Dinsdag 3 oktober:                                           
Opstaan om 04.00 uur, het feest kan beginnen. 
Met de shuttle naar de vertrekhal, tot zover geen 
enkel probleem. Bij het inchecken van de koffers 
kwamen we Martijn Gulmans tegen, hij had 
toevallig dezelfde vlucht als wij. Er waren 
problemen met de computers maar uiteindelijk 
kregen we een label om aan de koffer te plakken. 
Verder naar de douane waar om een 
ontvangstbewijs voor de koffer werd gevraagd. Ja 
zeg, die hadden we niet gekregen. Maar we 
mochten toch verder en de koffers mochten mee 
in het vliegtuig. Verder ging alles soepel en 

hadden we nog genoeg tijd voor een broodje en 
koffie voordat we naar de gate konden. Het 
vliegtuig was prima, we hadden extra comfort 
plaatsen. Kussentje, deken, eten en drinken. Met 
een vertraging van zo’n 25 minuten kwamen we in 
Detroit aan waar we de koffers van de band 
moesten halen, dat kostte de nodige tijd.  

Bij de douane in 
Detroit was het 
feest, lange 
wachtrijen en 
iedereen werd 
uitgebreid 
gecontroleerd.                       

Toen ik aan de beurt was werd ik eruit gehaald 
voor de extra controle door 2 dames, die 
helemaal verrukt waren van een nieuwe bril. 
Waar heb je die gekocht en wat is het merk? Leuk 
hoor maar het koste wel veel extra tijd.                       
Eindelijk kon ik m’n tas, handkoffer en telefoon 
weer meenemen, lag er een vreemde telefoon in 
het bakje onder mijn tas. Gewoon laten liggen, die 
was vast van de dame die na mij kwam.                 
Op naar het treintje wat ons naar de gate bracht, 
daar aangekomen bedacht ik opeens dat mijn 
laptop nog bij de douane was blijven liggen. 
Martijn ging door naar de gate en vertelde daar 
dat we eraan kwamen. Dat mocht echter niet 
baten, toen we na veel haasten bij de gate 
kwamen was hij gesloten en moesten we 
overboeken naar een latere vlucht. Gelukkig kon 
dat zonder extra kosten maar onze gereserveerde 
plaatsen waren niet meer beschikbaar dus 4½ uur 
in een ongemakkelijke houding verder naar Las 
Vegas.                                                                                     

Ans 
Hoog- 
land in 
Las 
Vegas 

 

 

 

Daar aangekomen was er geen hotelshuttle. Met 
twee jongens uit Frankrijk konden we een taxi 
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delen en zo kwamen we dan toch op de plaats van 
bestemming aan. 

Woensdag 4 oktober:                                                            
Vandaag een vrije dag, tijd voor wat sightseeing 
en in de avond registratie en welkomstfeestje. 
Hier kwam na alle toespraken Elvis een paar 
nummers zingen. Na zijn optreden speelde hij nog 
een paar spellen mahjong mee. 

 
 

 

 

Donderdag 5 oktober en vrijdag 6 oktober:               
Twee speeldagen, ontzettend genoten van het 
spelen met zoveel internationale tegen standers.  

Cor 
Hoogland 

 

 

 

Over onze 
resultaten zullen we het maar niet hebben. Over 
de organisatie van het toernooi ook maar niet al 
te veel, er was b.v. geen loop schema, voor het 
begin van elke hanchan werden alle namen van de 
224 deelnemers opgenoemd om je naar de tafel 
te verwijzen. Ook het tijdschema werd bij lange na 
niet gehaald. Vrijdagavond zou er een beroemde 
band spelen in het casino, in een zaal die onder 
onze speelzalen lag. In de middag deden ze alvast 
een soundcheck, het begon met een aanzwellend 
gerommel maar het geluid werd steeds harder. In 
de pauze werd met de band afgesproken dat ze 
met de volgende soundcheck zouden wachten tot 
na 6 uur, zodat wij redelijk rustig verder konen 
spelen.  

Zaterdag 7 oktober:                                                       
Nog één hanchan voor alle deelnemers, hierna de 
finale voor de beste 32 spelers. Van de 
Nederlanders maakte alleen Martijn Gulmans nog 
kans, hij stond op de 30e plaats. Voordat we 
begonnen werd hij nog uitgebreid geïnterviewd 
door de Japanse tv-ploeg.                                              
Dan is het voorbij, Martijn had z’n tafel niet 
gewonnen dus het werd erg spannend. Als de 
namen van de top 32 opgelezen worden is de 
spanning te snijden. En dan na 22 op plaats 23 
Martijn Gulmans. Hij springt van z’n stoel van 
blijdschap, Hoera…. 
                                            

Martijn springt in zijn 
enthousiasme uit beeld 

 

 

 

 

De top 32 spelers gaan naar een aparte ruimte om 
verder te spelen en voor de rest is er het “Side 
Event”. Niemand weet wat dat is. Het blijkt dat er 
nog vijf rondes gespeeld moeten worden met aan 
elke tafel een professional, na elk spel de stenen 
openen en dan samen te bespreken. Deze rondes 
werden wel met rode vijven gespeeld. Maar een 
loopschema was er ook voor het side event niet. 
Uiteindelijk werd er omgeroepen dat iedereen 
maar zelf aan een tafel moest gaan zitten met drie 
spelers die je nog niet tegengekomen was. Voor 
de volgende rondes was wel een schema gemaakt 
maar alle tafels waren verplaatst en het kostte 
steeds weer ontzettend veel tijd voordat iedereen 
zat en kon beginnen. Daarom werden er maar vier 
rondes in plaats van vijf gespeeld. Intussen in de 
andere zaal de finale, Martijn viel af na twee 
rondes en alleen Lena Weingumi uit Oostenrijk 
mocht als enige Europeaan door naar de finale, Zij 
is uiteindelijk op de 7e plaats geëindigd, een 
geweldige prestatie. Dan eindelijk aan het eind 
van de zondag is de nieuwe wereldkampioen 
bekend en gehuldigd. 

Maandag 8 oktober:                                                                   
Nu begint het vakantie gedeelte van onze reis, 



een vliegtuig over de Grand Canyon en een 
bustocht naar de Hoover dam stonden op het 
programma. Hierna nog een paar dagen naar New 
York en op vrijdag 13 oktober weer terug naar 
huis. 

4.Dagboek van een voorzitter 
 
Annemieke Hesselink 
 
Zo’n drie maanden van tevoren begint het al te 
kriebelen; binnenkort is ons toernooi! 
Bestuur bij elkaar roepen, planning maken. Nog 
niets aan de hand. 
Half juli: advertentie plaatsen, taken verdelen. 
Goed te doen. 
Vervolgens een bericht op de website plaatsen en 
wekelijks de aanmeldingen toevoegen. 
Helaas niet dagelijks mogelijk in verband met mijn 
werk in het onderwijs. 
Half augustus: Ans bespreekt de lunch met het 
DSC. Lekker, goed gedaan Ans. 
11 september: ons lid A. die de stand zou 

bijhouden, mailt dat hij de 14e 
oktober niet aanwezig kan zijn! 
Grr, wat heb ik daar nou aan!  
Reserve gemaild. Kan ook niet.  
Help, wat nu? 
Eh..eh.. deed onze Erik niet iets 

met Excel voor zijn werk? Even vragen woensdag. 
Ja hoor, geen probleem. Hij kan en wil wel helpen. 
Oef… wat een opluchting. Scheelt weer een paar 
slapeloze nachten! 
Half september: prijzen uitzoeken bij de Tinnen 
Beker. Wederom gelukt. 
Eind september: krentenwegge bestellen bij de 
bakker. Ook weer geregeld. 
1 oktober: de inschrijving sluit, hebben we genoeg 
deelnemers? Het begint spannend te worden. Nog 
niet alle tafels zijn compleet. 
Donderdag 5 oktober: geen school vanwege 
onderwijsstaking. Mooie gelegenheid om met Ans 
samen de loopbriefjes te maken. Toch weer een 
paar uurtje werk voor ons amateurs. 
Vrijdag 6 oktober: Weer een 
aanmelding erbij. Nu zijn we 
compleet, pfff, gelukt. Nu maar 
hopen dat er geen afmeldingen 
meer komen. 
 

9 oktober: Nog een Competitiespeler meldt zich 
aan, meteen op de reservelijst zetten! Gelukkig, 
iets meer speling nu. 
Donderdag 12 oktober: Joke en Hetty halen de 
spellen op in Hilversum. Dat was een hele rit. 
Bedankt dames, scheelt mij een hele dag tijd. 
Vrijdag 13 oktober: Jan Ketzer (want die heeft 
een grote auto) en manlief (want die is sterk en 
heeft overdag wel even tijd) vragen om de gong 
van de bieb op te halen. Gelukt, goed gedaan 
jongens. Hij staat er weer mooi bij. 
Om 17:00: richten we met alle bestuursleden de 
zaal in. Nog geen afmeldingen gehad, dat gaat de 
goede kant op! 
18:30: bij thuiskomst vertelt 
mijn man dat een van de 
recreanten zich ziek heeft 
gemeld. 
Ai, jammer, maar we zetten 
onze reserve in. Nog niets aan de hand. Zou het 
goed gaan komen? 
20:00: Telefoon, helaas weer een afmelding, nu 
bij de competitie. Gauw de reserve mailen dat ze 
alsnog mee kan doen. Mail me alsjeblieft z.s.m. 
terug!!!!  
21:30: Gelukkig, de reserve mailt dat ze er zal zijn 
morgen!  Bedankt Diane! 
Zaterdag 14 oktober: om 9:00 naar het DSC. Het 
wordt al snel gezellig druk en om 10:25 zijn we 
compleet. Het toernooi kan beginnen. 
Boingngngng…. Pfff, weer gelukt. 
Opgelucht ga ik genieten van een lekker kopje 
koffie. Veel speelplezier!!!! 
 
5. Rode Draak toernooi 
 
Berty Speelman 
 
Op 14 oktober j.l. was het Mahjong toernooi van 

Rode Draak Twente in Hengelo.  
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Naast leden van de club kwamen er enthousiaste 

mahjong liefhebbers uit het hele land naar deze 

uithoek. Na de inschrijving, een waterflesje met 

speelnummer, een kopje koffie/thee met 

krentenwegge heette onze voorzitter Annemieke 

Hesselink iedereen hartelijk welkom en 

verkondigde de spelafspraken. Na de gongslag 

begon het spelen heel geconcentreerd. Bij de 

competitiespelers ging het er heel rustig aan toe, 

met soms diepe fronsen op het voorhoofd of een 

grote zucht. Bij de recreatiespelers was het ook 

heel serieus, maar hoe verder de dag vorderde 

hoe moeilijker het werd om de rust te bewaren. 

Na vier keer anderhalf uur spelen is dat ook wel 

moeilijk. Er was een heerlijke lunch met een 

broodje kroket 

of salade en 

fruit na.                                   

Om 18 uur was 

het 

bekendmaken 

van de winnaars 

Winnaars Competitie 

 

Winnaars bij de recreanten 

Na een voldane dag kon men nog iets drinken en 

de (lange) weg naar huis aanvaarden. Het was een 

geslaagde dag, dank aan de organisatie! 

6. RDO-toernooi 
 
Pseudoniem Gordon Shumway                                                                                                                                

auteur bekend bij de redactie 

De jeugd heeft de toekomst. (Gelukkig maar)                      

Op zaterdag 4 en zondag 5 november 

organiseerde Schoon Spel voor de tweede keer 

het Riichi Dutch Open. Dit MERS-2 toernooi ging 

niet onopgemerkt voorbij. Maar daarover later 

meer. Op vrijdagavond al kwamen de eerste 

spelers zich inschrijven en werd er gelijk een potje 

gespeeld. De enige Russische deelnemer meldde 

zich ook al. Dat was een opluchting voor de 

organisatie. Want met de Russen weet je het 

maar nooit. Overigens waren er veertig 

deelnemers uit zes landen. En iedereen kwam 

opdagen. De eerste rondes verliepen zonder 

noemenswaardige incidenten. De versnaperingen 

in de pauzes en de lunch zelf waren uitstekend. 

Verzorgd door John en Els, met hulp van de 

vrijwilligers van het Wijkcentrum Schadewijk, 

kwam niemand iets tekort.  

Of het de spanning was of de vermoeidheid, de 

scheidsrechter werd er vaker dan gebruikelijk bij 

geroepen. Maar waar in alle andere sporten een 

beslissing van de “ref” wordt gerespecteerd, 

ontstonden er nu discussies waarna andere tafels 

zich er ook nog eens mee gingen bemoeien. Het 

was een gênante vertoning. En als klap op de 

vuurpijl vond men het nodig om Facebook in te 

zetten om alsnog zijn gelijk te halen en meteen 

nog wat beledigingen te uiten.  

De eerste dag eindigde met Gerda op de eerste 

plaats, op de voet gevolgd door Dimphy. De rest 

was al op een achterstand gezet. Maar, bij Riichi 

weet je het nooit. De zesde ronde (de eerste van 

dag twee) bracht geen veranderingen in de stand 

maar in de zevende liet Gerda een steekje vallen 

en kon Dimphy de leiding over nemen. Om die in 

ronde acht en 

negen met succes 

te verdedigen. 

Gerda toonde zich 

een sportief 

verliezer en met 

een magistrale 

laatste score 

pakte Marianne 

Croeze de derde 

plaats.  

https://mahjongbond.org/wp-content/uploads/2017/11/NMB_2017_RCR_Dutch_Open.png


Wat opviel was het gedrag van de jeugdige 

spelers. Waar de gevestigde namen maar met 

moeite een scheidsrechterlijke beslissing konden 

accepteren, absoluut niet meehielpen om de 

beste score te realiseren en vaak wilden 

“nakaarten”, daar waren het de jeugdige spelers 

die nog plezier hadden in Riichi en respect 

toonden voor de referee. Hopelijk mogen we daar 

nog jaren van genieten. 

 
7. WK Riichi Las Vegas II 
 
Martijn Gulmans 
 
Vanaf 4 tot en met 8 oktober had ik het genoegen 
om aanwezig te zijn bij het Wereld 
Kampioenschap Riichi (WRC) in Las Vegas. Het 
evenement had meer dan 200 deelnemers die 25 
landen representeerden. De eerste twee dagen 
bestonden uit een kwalificatieronde en hierna 
volgde een afvalrace met de beste 32. 
 
Op dinsdag 3 oktober in de middag was ik 
aangekomen in Las Vegas. 
’s Avonds was er een “social play” evenement 
georganiseerd. Hier zat ik ineens tussen alle 
professionele Japanners. Gelukkig zat er iemand 
naast mij die een beetje Engels kon en zo kon ik 
een gesprek voeren met een groep van vier 
Japanners. Hierna ben ik met twee professionele 
Japanners een sociaal potje gaan spelen. Ryoui 
Hirano en Sibata Hiro. 
Woensdag 4 oktober ben ik de toerist uit gaan 
hangen op de strip maar moest weer op tijd weer 
terug zijn in het hotel, want het evenement ging 
deze avond van start. 
In de avond was het mogelijk om jezelf in te 
schrijven en een goodie-bag in ontvangst te 
nemen. Twee belangrijke items voor mij zijn het T-
shirt met logo en het fotoalbum met iedere speler 
die mee deed aan het evenement. 
Aansluitend was er een openingsfeest diezelfde 
avond. Het evenement werd officieel geopend 
door de organisatoren, sponsor en door de 
wereldkampioen van 2014. Elvis nam het hierna 
over voor een uur live entertainment. Nadat Elvis 
het gebouw verlaten had werd er weer mahjong 
gespeeld voor degene die hier zin in hadden.  
 
Donderdag 5 oktober, 

Het evenement gaat van start.                                        
Vandaag 
was ik mijn 
zenuwen 
snel de baas 
en begon ik 
lekker mijn 
eigen spel 
te spelen en 
te genieten 
van het 

evenement. Dit werkte in mijn voordeel want aan 
het einde van de dag liep ik weg met 2x een 
eerste plaats en 2x een tweede plaats.  
’s Avonds waren er weer evenementen gepland. 
Je kon met je medespelers nog napraten of een 
potje mahjong spelen. Van 7 tot 8 gaven twee 
professionele spelers Gemma Sakamoto en 
Garthe Nelson een relaas over hoe zij begonnen 
zijn met mahjong en voornamelijk hoe zij in het 
professionele circuit terecht gekomen zijn. 
Voordat ik ging slapen waren de ranglijsten 
bekend en online gezet en tot mijn verbazing 
stond ik op 10 na de eerste dag! 
 
Vrijdag 6 oktober 
Vandaag was het lastiger om op gang te komen 
echter geen punten verloren, maar er ook niet bij 
gekregen. 2x eerste 1x derde en 1x vierde. 
Einde dag twee. Op het nippertje geëindigd op 
plaats 30, ik zal het laatste potje moeten scoren 
om door te mogen gaan. 
In de avond was er weer wat social play en nog 
wat evenementen. Hier heb ik geen aandacht aan 
besteed, omdat ik moe was na een dag 
mahjongen en goed wilde slapen voor die laatste 
belangrijke hanchan. 
 
Zaterdag 7 oktober. 
Aan het begin van de dag was ik weer 
zenuwachtig, maar ik had er vertrouwen in dat dit 
weg zou gaan als ik maar een hand gespeeld had. 
Die ochtend de tijd genomen om alle 
aanmoedigingen door te nemen van o.a. familie, 
vrienden, collega’s en natuurlijk de 
mahjongspelers. 
 
Negende ronde. 
Deze beslissende ronde miste onze vierde speler, 
deze had er geen zin meer in. Gelukkig was er nog 



een reservespeler in de buurt die bij ons kon 
aanschuiven. 
Op de helft van de hanchan ben ik van de derde 
plaats naar de tweede gegaan met 28. Dit was 
niet genoeg punten, ik moest eerste worden of 
een goeie tweede plek halen wilde ik kans maken 
om naar de finalerondes te gaan. Het lukte mij om 
een mangan tsumo te halen, waardoor ik op een 
redelijke 36ste plek kom te staan. Op dit moment is 
er nog maar een hand te gaan De no 1 is ver 
buiten bereik en ik heb een magere tweede plek. 
Ik riichi met een pung dora’s en uiteindelijk maak 
ik deze mangan en kom op een comfortabele 
tweede plaats met +18 na uma. 
 
Waarschijnlijk zit ik bij de finalerondes maar het is 
niet zeker op dit moment. Kort hierna worden de 
beste 32 aangekondigd. Op plaats zeven staat 
Lena Weinguny als eerste niet-Japanner. Op plaats 
24 wordt mijn naam omgeroepen. Hartstikke blij, 
ik zit ruimschoots bij de beste 32.  

 
Finale 
Even later mochten we naar binnen naar de finale 
tafels. De plaatsten waren van tevoren al bepaald 
door je plaats in de top 32. In deze finaleronde 
moest ik tegen: Lena Weinguny, Katsuo Takeda. 
Aki Nikaido. 
Direct nam Katsuo de leiding over, Lena had wat 
kleine handen en Aki had ook nog een hand 
gewonnen. In de oost-4 ronde werd het spel op 
de kop gezet doordat Lena een tsumo yakuman 
scoorde waardoor zij op de eerste plaats kwam te 
staan met Katsuo vlak achter haar. Ik en Aki rond 
de 15-20 duizend. 
Ik stond 4e met een kleine achterstand op Aki. Ik 
een ippeikkou klaarliggen en ik was tenpai. Ik koos 
ervoor om op een dora te wachten wat mijn 
sluitpaar zou worden, dit was de hoogst haalbare 

score om zo nog een kans te maken om door te 
gaan naar de volgende ronde. Geen riichi 
gedeclareerd zodat de dora makkelijker wordt 
weggegooid. Het maakte niet uit want even later 
pakte ik de steen zelf. Mangan tsumo zette mij 
weer op de derde plaats met een voorsprong op 
Aki. Het was zuid -3 en ik stond op 22, Aki op 10 
Katsuo op 42 en Lena op 46. 
Om nog een kans te maken moest ik pushen voor 
een winst echter hierdoor gooide ik Katsuo aan 
met vijfduizend punten waardoor hij met een 
kleine voorsprong op de eerste plaats kwam. 
Hierna was het zuid -4 de laatste ronde. Ik 17 Aki 
10 Katsuo 47 Lena 46. Ik moest scoren om van de 
laatste plaats af te komen. Uiteindelijk een 
wachtende hand gekregen wachtend op een paar 
dora’s of een ander paar. Aki gooit uiteindelijk de 
dora weg en ik pak een mangan direct van haar, 
waardoor de eindscore op Aki 2 ik 25 Lena 46 en 
Katsuo 4. De volgende hanchan moest ik goed 
scoren om een kans te maken. Echter direct na 3 
handen had ik al 2 keer moeten betalen omdat ik 
risico genomen had. Katsuo was hele snelle 
handen aan het spelen om zijn eerste plaatst vast 
te houden en deze hanchan snel af te ronden. Een 
combinatie van de snelle hand van Katsuo en Lena 
maakte het voor mij onmogelijk om nog een kans 
te maken. Ik eindigde hierdoor op de vierde plaats 
en uiteindelijk op de derde plek van mijn tafel 
waardoor ik was uitgeschakeld in de finalerondes 
bij de beste 32. 
Zondag 8 oktober 
In de middag was het tijd voor de finalerondes en 
deze werden live uitgezonden in de sky-bar waar 
we met veel mensen de live-broadcast konden 
volgen. Richting het einde van de finaleronde 
werden we naar beneden toegestuurd, om zo bij 
de prijsuitreiking te zijn. De gehele finale tafel 
heeft een jas 
gewonnen waar 
het logo in 
geborduurd was. 
TOMOTAKE, 
Masaharu is de 
nieuwe 
wereldkampioen.  
                             
Shirt met zijn 
handtekening 
 
 



Toen de prijsuitreiking voorbij was begonnen de 
mensen langzaam af te druipen om weer naar 
huis te gaan of om nog verder te gaan met hun 
vakantie, maar het wereldkampioenschap van 
2017 in Las Vegas was voorbij. 
 
8.Anpai 
 
Foppe Bakker 

Nieuwe club in Noord-Brabant 

Bij deze presenteren John en 

Foppe de lezers van de 

Nieuwsbrief de 

jongste club die 

aangesloten is bij de NMB per 1 januari 2018. 

Na een inventarisatie onder een gedeelte van 

Ricchi spelend Noord-Brabant en de positieve 

reacties hierop hebben zij besloten een club op 

te richten. Dit resulteerde uiteindelijk in 

Ricchi club Anpai wat op 23 oktober 2017 het 

levenslicht zag. Voor de naam “Anpai” is 

gekozen i.v.m. de Japanse betekenis: “Veilige 

steen”. De 8-en in het logo betekenen in het 

Japans “Sue-hirogari” en vertaald is dat: 

“Steeds meer succesvol zijn”.                                    

De club heeft zich als doel gesteld het Ricchi 

in Noord-Brabant op een hoger niveau te 

brengen. Nieuwe spelers worden gedurende 

vier weken intensief begeleid en opgeleid 

waarna ze in de ladder-competitie van de club 

mee kunnen gaan spelen. Anpai heeft zich ook 

als doel gesteld minstens 5 spelers te 

kwalificeren voor het ERMC 2019 in Den 

Bosch.                                                                           

De website www.anpai.nl zal live gaan bij het 

verschijnen van deze nieuwsbrief, op de 

website kan men zich aanmelden als nieuw lid. 

Op dit moment hebben zich reeds 16 leden 

aangesloten bij de club, maar meer leden kan 

natuurlijk altijd.                                                        

John en Foppe zijn helemaal klaar, mede door 

de gekregen materiaal sponsoring, voor de 

officiële start op 3 januari 2018 in 

Sportcentrum Berghem en wie weet zien we 

jullie daar. 

9. Raadsel Riichi 

Foppe Bakker 

We hebben de volgende hand aan het begin van 

een ronde: 

 

Je moet nog een steen wegleggen, hierdoor kun je 
“Wachtend” worden.                  
De vragen zijn de volgende: -  
Welke stenen kan je wegleggen 
waardoor je “Wachtend” wordt? 
Onderbouw bij elke steen waarom je hiervoor zou 
kiezen. 
Wat is de waarde van de verschillende winnende 
handen. (Geen extra punten via de Dora) 

Het loopschema van nieuwsbrief no 7 is opgelost 
door Sandra Wijngaarden. 

Gefeliciteerd! 

10.Toernooirooster           

Datum Spelsoort Naam Plaats 

26-11-
2017 

MCR C+ R De Dertien 
Wezen 

Berli- 
cum 

09-12-
2017 

MCR C+ R 
NTS + 
Riichi 

Het Bonds 
toernooi 

IJssel- 
stein 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 9 verschijnt op                                    
woensdag 13 december 2017. 
Kopie inleveren vóór 8 december bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
 

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


 

 

 
 

  

  
 
  

 


