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Beste Mahjongvrienden, 
Voor U ligt een propvolle 9e nieuwsbrief  
 
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
1. Van de voorzitter. 
2. In de schijnwerper. 
3. Jubileumtoernooi De Oase 
4. De reis naar Groningen 
5. Debutantentoernooi 
6. Italiaans kampioenschap Milaan  
7. Loopschema 
8. Bondstoernooi 
9. Jubileumtoernooi de Oase 
10. EMA-ranglijst systeem 
11. Riichi intensive weekend 
12. Raadsel MCR 
13. Toernooischema 

 

 
 

1.Van de voorzitter 

Van de Voorzitter, sorry hoor, ik ben nog even aan 

het nagenieten. Het is zondag na het 

bondstoernooi 2017 in IJsselstein. Een geweldige 

opkomst van 148 deelnemers, een goede 

organisatie en vele vrijwilligers zorgden in een 

fraaie ambiance voor een geweldig 

mahjongtoernooi met alle mahjongvarianten. Ik 

ben er trots op dat het ons gelukt is om een 

fantastisch mahjongtoernooi neer te zetten. Al 

diegenen die dit mogelijk hebben gemaakt, mijn 

hartelijke dank hiervoor.                                          

Na afloop was er nog een speciaal moment, het 

bedanken van Janco Onnink voor al zijn 

activiteiten voor de Nederlandse Mahjong Bond 

en zijn leden. Vanaf het begin (de oprichting van 

de NMB in 2004) is Janco al betrokken bij het 

georganiseerd mahjongen. Hij zorgde dat de 

kisten met de mahjongstenen op de 

desbetreffende mahjongtoernooien kwamen, 

hield de ranglijsten bij voor Riichi en MCR en gaf 

deze door aan de EMA. Met zijn kennis en 

deskundigheid heeft hij ons enorm geholpen. 

Ruim voldoende om in aanmerking te komen voor 

https://brabander.nl/feestdagen.html
https://brabander.nl/feestdagen.html


“De Waardevolle Trofee”. Deze mocht ik dan ook 

uitreiken aan Janco en de bloemen aan Janny van 

der Meer.                                                                                        

Op zondag 26 november was het laatste 

mahjongtoernooi van De Dertien Wezen in 

Berlicum. Na vele jaren van organiseren stopt 

men, reden is de locatie die betaalbaar moet zijn 

het vinden van mensen, die willen organiseren. De 

mahjongclub de Dertien Wezen blijft wel bestaan, 

maar zal in de “huiskamer” gaan spelen. Ik wens 

hen veel succes en hoop hen op andere 

toernooien tegen te komen.                                                

Een heel bijzonder mahjongtoernooi was er op 

zondag 19 november. Op initiatief van de Haagse 

mahjongclub, de “Haagse Kringen” werd er een 

Debutanten Mahjongtoernooi gehouden. Met 32 

deelnemers die minder dan 2 jaar Mahjong spelen 

werd er gespeeld. Ik mocht hierbij aanwezig zijn 

en ook een paar startende mahjongers 

meenemen. De deelnemers kwamen van de 

ENMV, een mahjonggroep uit Den Haag, de Rode 

Sleutels uit Leiden, de Haagse Kringen en uit een 

klein dorpje in Noord-Holland. Zeker voor 

herhaling vatbaar.                                                             

Beste Mahjongers, nog even en het is kerst, wij 

van het Nederlandse Mahjong Bond wensen je 

een hele fijn kersttijd toe en een fijne 

jaarwisseling.                                                                             

In 2018 gaan we elkaar weer ontmoeten, ik kijk er 

nu al naar uit. 

Jan Warbout. 

 
2. In De Schijnwerper 

Wat is je reactie aan het 

begin van het interview voor 

de column “In de 

schijnwerper”. 

 

Dat het eigenlijk geen column is maar een portret 

Zonder gekheid, ik vind het leuk om ook via deze 

rubriek een kijkje in iemands leven te krijgen. 

Hopelijk geldt dat voor veel andere 

nieuwsbrieflezers ook. Op toernooien en bij 

Bamboe Acht heb ik vaak te weinig tijd om te 

socializen. 

 

Kun je en wil je omschrijven wie Eric is? 

 

Natuurlijk. Ik ben vader in een 4-persoons gezin, 

dat verder bestaat uit mijn vrouw Karin, mijn 

dochter Iris en het jongste NMB-lid Luuk. Heel het 

gezin kan mahjongen, maar alleen Luuk en ik doen 

dat in clubverband. Na een baanloze periode van 

vier jaar heb ik mijn oorspronkelijke werk met de 

bladmuziekcollectie van de publieke omroep weer 

kunnen opvatten. Ik werk nu in een project waarin 

we het repertoire van de voormalige radio-

ensembles (Ramblers, Skymasters, Zaaiers etc.) 

laten digitaliseren en dit downloadbaar 

beschikbaar stellen via www.muziekschatten.nl. Ik 

heb een naar alternatief neigende muzieksmaak 

en brede -kennis, maar speel zelf geen 

instrument. 

Op mahjonggebied ben ik - naast spelend – actief 

als bestuurslid van Bamboe Acht, webmaster van 

de NMB en Bamboe Acht, scheidsrechter, docent, 

‘journalist’ en toernooileider (Valentijnstoernooi). 

Dit alles met het doel om anderen en mijzelf zo 

veel mogelijk speelplezier te bezorgen.  

In het algemeen wil ik zo genuanceerd en open 

mogelijk in het leven te staan en respect tonen 

voor veel mensen en meningen (zelfs als ze niet 

links van het politieke/sociale spectrum denken). 

Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het 

mahjong om? 

 

Veel tijd heb ik er niet meer voor, maar ik doe al 

12 jaar mee aan een wielrenspel waarbij ik de 

ploegleider ben van virtuele wielerploeg Arnaud 

Frochet. Ik heb rond de 50 profwielrenners ‘in 

dienst’ die ik een maandloon betaal dat ze in 8 

periodes per seizoen tijdens wielerkoersen 

minimaal proberen terug te verdienen.  
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Verder tracht ik zo veel mogelijk cultuur (vooral 

muziek) te snuiven, thuis of bij de podia.  

Wat de redactie opvalt: Altijd bereid om een 

handje te helpen. 

 

Ja, een goed lopende vereniging valt of staat met 

de bereidheid tot samenwerking. En een 

mahjongtoernooi ontstaat ook niet vanzelf.  

Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft jou 

dit geleerd? 

 

Ongeveer sinds mijn twintigste. Mijn vrouw had 

een spel en dat zijn we met vrienden gaan spelen 

(natuurlijk tot in de kleine uurtjes). Door baan en 

kinderen kwam daar de klad wat in. Ik ben 

toernooien (Hilversum, Amsterdam) gaan spelen 

omdat ik in spelletjesvorm van competitie houd. 

Toen de Bond van zijn leden eiste lid te worden 

van een club kwam ik bij Bamboe Acht terecht, 

waar oprichter Wil het net tijd vond worden voor 

een bestuursstructuur. 

Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan 

Mahjong in de week? 

Ongeveer vijf (en spelend twee). 

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het 

Mahjong? 

 

Dat mijn zoon er ook zo van geniet (en de band 

die dat tussen ons schept). Daarnaast boeien me 

de raadsels die het spel met zich meebrengt. 

Tenslotte vind ik het spelen van toernooien in het 

buitenland geweldig. 

 

OEMC 2014 Straatsburg  

Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij 

Mahjong? 

 

Ik kan me niks slechts herinneren. Een 

teleurstelling was dat ik in 2013 de Nederlandse 

titel in de laatste ronde verspeelde (aan Bert 

Claessen). Al was ik ook best trots serieus naar de 

titel te hebben meegedongen (wanneer het goed 

gaat denk ik dat dit mijn verdienste is, gaat het 

minder dan wijt ik dat aan pech…). 

Door Martijn Gulmans is, in Nieuwsbrief 8, de 
volgende vraag gesteld: “Waarom speel jij 
mahjong? (Plezier/ Competitief/ Tijdsvulling)”  
 
Omdat ik van spelletjes houd waarin geestelijke 
uitdaging zit. Mahjong zal me nooit gaan vervelen. 
Ik geniet van de momenten waarin ik de 
beginhand mag openen, een gevaarlijke steen 
moet weggooien, de hand van een ander 
analyseer of hoopvol wachtend ben. Het 
competitieve element voegt een dimensie toe, 
maar ik kan ook goed zonder.   
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende 
persoon “In de schijnwerper”? 
Heb je de vorige nieuwsbrief gelezen?  



Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek “In 

de schijnwerper”. 

 

Regelmatig zijn zaken goed zoals ze zijn… 

Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen 

en wat is jouw antwoord op deze vraag? 

 

Ik ging het interview zonder verwachtingen in, 

maar nu je me op een idee brengt… 

Denk je dat de wereld gebaat is bij een universeel 

basisinkomen voor iedereen (te beginnen in 

Nederland)? 

Ja, het zou een grondrecht bij geboorte moeten 

zijn. 

Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 

 

Kom naar het Valentijns toernooi! (En laat je – ook 

daar - van je beste kant zien aan tafel). 

 
 
3. Jubileumtoernooi De Oase                                         

Sandra van Wijngaarden  

Op 18 november kwam Sint aan in Dokkum op zijn 

paard.                                                                                   

Maar daarbij zijn, was voor deze hoeksteen-Piet 

niet de moeite waard.                                                             

In IJsselstein, daar zou het gebeuren vandaag.                                          

Mahjongclub de Oase verjaart daar maar al te 

graag.                                                                                                  

20 jaar bestaan, dat is best mooi.                                                

Dat moet worden gevierd met een toernooi.                      

Vier clubs uit de buurt zijn geïnviteerd.                              

En geloof me, dat wordt zeer gewaardeerd.                

Een krent in de pap voor wethouder Nieuwenhuis.                

Ze bleef nog even hangen, en voelde zich thuis           

36 pieten speelden vier keer.                                      

Een kroket bij de lunch, ook die smaakte naar 

meer.                                                                                    

Veel spelers zijn bijna zo oud als de Sint.                            

Geweldig om ze te zien genieten van het spel “als 

een kind.”.                                                                     

Al was het de jongere garde die er vandoor ging 

met de haan.                                                                       

Met 14 tafelpunten veegde Tania de rest van de 

baan.                                                                                          

Nu op naar 25 jaar Oase met Dewi en Ieneke 

voorop.                                                                                 

De datum staat al genoteerd, wij vonden het top! 

 

4.De reis naar Groningen 
Kees en Dimphy. 

Op 10 november togen wij naar Boerakker. Niet 

met de camper, die staat al in de stalling, maar 

gewoon met de auto. 2 uur en 1 minuut, 217 km… 

Ja, je moet er wat voor over hebben.                                   

Ach, voor een toernooi rijden we vaak wel verder 

weg.                                                                                  

Nu was de reis bedoeld om 12 mahjongers in het 

hoge noorden verder te helpen met hun skills op 

gebied van MCR. Vrijdagavond, na een heerlijke 

maaltijd, gingen we meteen van start. Eerst iets 

over mahjong in Nederland, clubs e.d. Daarna wat 

theorie en heel veel oefenen met open handen.  

Wat een enthousiaste club mensen! 

Gezellig in een privékroegje op zolder en rijkelijk 

voorzien van koffie en lekkers. De magneetstenen 

kwamen goed van pas om uitleg te geven en ook 

het bekende boekje van Adrie van Geffen deed 
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dienst.                                                                            

Na een vermoeiende vrijdagavond konden we 

gebruik maken van de logeerkamer.                               

De volgende ochtend op tijd weer op voor sessie2. 

Met weer veel nieuwe combinaties en open spel. 

Tegen de tijd dat de puntentelling bij iedereen 

duizelde hebben we nog een spelletje dicht 

gespeeld.                                                                                

Dan zie je de twijfel toeslaan bij deze en gene en 

zijn valse mahjongs geen zeldzaamheid.                                   

Om 14.00 u. hebben we zoals was afgesproken 

onze spulletjes weer ingepakt. Maar natuurlijk 

niet nadat we de nodige folders, stickers, 

memostandaardjes etc. hebben achtergelaten in 

de hoop dat er een mooie nieuwe club gaat 

ontstaan.                                                                                                

Of we nog een keer willen terugkomen? De 

camper komt in april weer uit de stalling en in 

Groningen is volop ruimte om hem neer te zetten. 

 

 
5. Debutantentoernooi 
Peter Smitte 
 

“Een zeer geslaagde dag…!”  Het was te merken 

dat alle positieve energie en enthousiasme van de 

vrijwilligers van de vereniging en 

toernooiorganisatie in het bijzonder, door alle 

deelnemers en andere gasten en bezoekers 

gevoeld werd. In de aanloop naar deze dag 

bouwde zich een gezonde spanning op, het was 

toch immers een hele onderneming die we ons 

zelf hadden opgelegd. Er komt natuurlijk nog best 

wel het een en ander bij kijken. Na weken van 

voorbereiding waren we er op zondag 19 

november helemaal klaar voor.  Al vroeg in de 

ochtend stonden negen vrijwilligers de handen uit 

de mouwen te steken om alles klaar te zetten.  

Speeltafels, registratietafel, wedstrijdtafel, tel-

programma’s, muziek, presentaties. De goede 

voorbereiding betaalde uit en binnen de kortste 

keren stond alles klaar in het ALOodsje, onze 

mooie accommodatie, beschikbaar gesteld door 

de oudste korfbalvereniging van Nederland HKC 

ALO.  Natuurlijk kom je op het laatste moment 

nog her en der iets tegen, maar alles kon voor de 

aanvang rechtgetrokken worden en sommige 

dingen, ach, die zijn dan eenmaal zo en we leren 

ervan voor de volgende keer.                                     

Er was zelfs tijd om nog snel een potje te 

mahjongen, voordat de eerste bezoekers zich 

meldden bij de registratie tafel. De barbezetting 

was helemaal onder controle van twee ALO-

vrijwilligers (Erna en Aad).                                                        

De eerste deelnemers komen al vlak na 11:15 

binnen. Alle deelnemers waren mooi op tijd 

binnen en konden na ontvangst van het 

loopbriefje, een consumptie muntje en een 

fortune-cookie, genieten van een vers kopje thee 

of koffie en heerlijke zoete versnaperingen 

(gemaakt door Joyce en Maaike).  Er hing een 

gezellige en gemoedelijke sfeer en een beetje 

spanning die bij het deelnemen aan een toernooi 

hoort, je wilt toch goed presteren.                           

Het toernooi werd netjes op tijd geopend door 

onze voorzitter Paul Deege en al voor de 

organisatie er erg in had waren de eerste 

debutanten aan het spelen, al voordat het 

officiële signaal had geklonken.  Alle 32 

deelnemers streden in drie speelronden van een 

uur om de eer.  De prijzen waren heel origineel en 

helemaal bedacht en gemaakt door een van de 

aanstichtsters van het toernooi, Annechien van 

Deurloo.  Wat opviel was dat het gezellige rumoer 

eerst verstomde door de opperste concentratie, 

maar zodra bij de eerste tafel waar het eerste spel 

tot een Mahjong geleid had, het zo karakteristieke 

“kwetteren” van de stenen een nieuw spel 

inluidde, werden de stiltes al rap afgewisseld met 

gezellig gebabbel, een enkele vraag of discussie 

over het tellen en het noteren van de scores.  Bij 

de ene tafel werd er rapper gespeeld dan bij de 

andere tafel, zo werden per speelronde tussen de 

drie tot zes spellen afgewerkt. Na afloop van de 

eerste speelronde is het voor elke deelnemer 

even de benen strekken, een sanitaire stop, snel 
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nog een drankje nemen en een eventuele 

versnapering, om dan de volgende tafel en de 

juiste stoel via het loopbriefje te vinden. Eenmaal 

aan de volgende tafel zoek je even je rust, om 

geconcentreerd aan de volgende ronde te kunnen 

beginnen.                                                                               

Voor de organisatie begint na die eerste 

speelronde het verwerken van de score 

formulieren, 

voorwaar geen 

triviale zaak, 

ook al omdat 

bleek dat niet 

iedereen 

begreep dat in 

de eerste 

kolommen van 

het 

scoreformulier 

de winnaar, 

het aantal 

mahjongpunten van de winnende hand en ook 

self-pick/discard aangegeven moest worden.  Dus 

soms was het even zoeken en in voorkomende 

gevallen zelfs even navragen.                                                                      

Na zo’n eerste ronde kun je nog niks zeggen over 

het uiteindelijke resultaat maar de acht 

tafelwinnaars hadden toch zeker in ieder geval 

een goede uitgangspositie.  Naar welke 

club/groep zou de overwinning gaan? Als ludieke 

extra prijs mocht degene die het eerste een 

mahjonghand met “sluitpàh kringe vèf” (Haags 

voor: sluitpaar Kringen Vijf) zou hebben een leuke 

verrassing ontvangen. Of daar nou eigenlijk echt 

op gespeeld werd of niet, is niet helemaal bekend, 

maar Ans van De 

Rode Sleutels 

(Leiderdorp) mocht 

de bij vele 

Hagenaars 

welbekende 

lekkernij, een echte 

“Haagse Kakker”, 

ontvangen uit 

handen van de toernooiorganisatie. We hopen dat 

hij gesmaakt heeft!                                                           

Na de tweede speelronde waren het nog slechts 

twee spelers die het volledig in eigen hand 

hadden om op het erepodium te eindigen, zouden 

zij hun voorsprong überhaupt kunnen behouden? 

De strijd om de derde positie lag volledig open en 

voor flink wat deelnemers ook nog binnen 

handbereik.                                                                           

Na afloop van de derde ronde werden natuurlijk 

gezamenlijk de spellen (die wij van de 

Nederlandse Mahjongbond mochten lenen) weer 

netjes opgeruimd en onder het genot van een 

aangeklede borrel met een heerlijke zalmsalade 

(Wendy), gehaktballetjes (Jeannette) en een 

uitstekende bitterbal en kaasstengels van de 

mahjongclub werd de uitslag in spanning 

afgewacht.  Wie van de twee heren had ook de 

laatste ronde winnend afgesloten en als ze dat 

allebei hadden gedaan, wie had dan de meeste 

punten? en wie zou beslag leggen op de derde 

plaats. Het werd nog even spannend gehouden… 

de afsluitende toespraken van de voorzitter van 

Haagse Kringen, Paul Deege en ook de voorzitter 

van de Nederlandse Mahjongbond, Jan Warbout, 

bouwden de spanning op. Uiteraard werden alle 

vrijwilligers in het zonnetje gezet en bedankt.  

 

Op een verdienstelijke derde plaats eindigde Joyce 

Goddijn (Mahjongclub Haagse Kringen), Rob Vonk 

(ENMV - Rotterdam) werd tweede en Claude 

Polanen (Rode Sleutels – Leiderdorp) was de 

verdiende winnaar van de dag. 
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Alle trotse winnaars ontvingen de prachtige door 

Annechien van Deurloo speciaal ontworpen 

speellatten en werden natuurlijk op de digitale 

plaat vereeuwigd.                                                                                

Maar ook voor de onfortuinlijke laatste plaats was 

er een smakelijke prijs,    

De welbekende 

Haagsche Hopjes.  

 

 

Hoe dan ook, het mahjong-spel en mahjongclub 

Haagse Kringen “wonnen” ook!  De beleving van 

alle deelnemers en vrijwilligers die zo’n dag 

mogelijk maken was zeer positief en “mahjongclub 

Haagse Kringen heeft zich op de kaart weten te 

zetten als serieuze vereniging met dit goed 

georganiseerde evenement. “aldus voorzitter Paul 

Deege.  “Een dergelijk toernooi voor debutanten is 

een prima idee en verdient navolging…” Aldus Jan 

Warbout van de NMB. 

 
 
6. Italiaans kampioenschap Milaan 
Martin van Thiel 
 
In Lijn 5 van de Metro in Milaan, komend vanaf 
het San Siro stadion stap ik over bij Lotto op Lijn 1. 
Vier medepassagiers maken gebaren naar elkaar. 
Wat is dat denk ik, oh dove mensen. Die hebben 
geen last van het gepiep en geknars van de Metro 
en vooral de vrouwen gebaren voortdurend, 
terwijl de mannen glimlachen. 

 

Aan de uiterste rand van Milaan, bij Sesto stap ik 
uit en loop naar ‘La Casa dei Giochi’, zoiets als 
‘Ons Speelhonk’. In alle zalen van dit afgelegen 
gebouw zie ik in zwarte kleren gehulde jonge 
mannen en enkele vrouwen, het 
type ‘Dark side of the Moon’,  
gebogen over speelvelden met 
pionnen, krijgers, fantasiefiguren, 
alles met uiterst ingewikkelde 
spelregels. Ze spelen vrijwel stilzwijgend, volgens 
mij spelen ze ’s-nachts door. 
In de grote zaal in het midden tref ik de bekende 
tafeltjes met EWSN bovenop de andere 140 
blauwe of groene stenen. Mijn hart begint nu al 
sneller te bonken. Blijk ik toch zenuwachtig. 
Individueel krijg ik geen speelkaartje, even 
wachten op de andere deelnemers van ons team 
‘The Four Seasons’. Daar zijn Berry, Yvonne en 
Olivier, mijn helden. Op mijn loopkaartje staat 68, 
oh leuk, mijn leeftijd. Ik ga van tafel 21 naar 10 
naar 21 naar 17 naar 21 naar 2 en naar 10, in twee 
dagen tijd. Ik heb er zin in. 
Aan de tafels ontmoet ik als medespelers, uit 
Frankrijk: Sandra, Lionel, Sandra 2, Stefanie; uit 
Denemarken Shi; uit Spanje Manuel; uit België 
Sophie; uit Nederland Ad en uit Italië: Giacomo, 
Roger, Patty, Bruna, Ombretta, Letizia, Luca, Max, 
Caroline, Gianfranco, Marco, Demetrio en Marco 
B. En ze kunnen allemaal heel erg goed Mahjong 
spelen! 
Voor het begrip van het verloop van mijn spel zal 
ik de volgende, door mij genoteerde score van 
tafel vier hier weergeven: 1e spel weggegeven, 2e 
spel weggegeven, 3e spel weggegeven, 4e spel zelf 
getrokken door niet ik, 5e spel heb ik – 60 
vanwege een verkeerde Mahjong, 6e spel een zelf 
getrokken Mahjong door niet ik, zevende spel een 
zelf getrokken Mahjong van niet ik, het achtste 
spel een gewone verliespartij ( - 8 ), het negende 
spel – 30 door een door mij verkeerd gemaakte 
Mahjong, volgens mij stond ik toen diep in de – 
300 punten. De rest van het scoreverloop zal ik 
jullie besparen, het moet wel leuk blijven voor de 
 lezer.  

 
De win 
naars: 
tweede 
van 
rechts 
Joël 
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Het goede nieuws is dat ik geleerd heb dat ik 
nerveus was, dat ik slecht speelde, dat geluk een 
rol speelt en dat ik uiteindelijk toch nog 8 punten 
bij elkaar haalde en net geen laatste werd, maar 
nr. 103 van de 120 deelnemers. En ja ik vond het 
fijne dagen, dat dan weer wel.  
Zou ik dan masochistisch zijn of geloven in 
wonderen, want uiteindelijk is het bij mahjong net 
als vroeger en nu ook eigenlijk weer bij het 
voetballen: dat is een spel voor heel veel teams 
van 11 spelers en uiteindelijk winnen de Duitsers. 
Nu zo gaat het bij mahjong ook, het is een spel 
voor een veelvoud van 4 spelers, zoals nu 120, en 
uiteindelijk wint Joël. En zo is het gegaan beste 
mensen want Joël kan toveren, althans met de 

mahjongstenen. 
Verder een diepe buiging voor de 
organisatie, de scheidsrechters, het 
lekkere eten, de locatie, de stad, 
voor Silvia mijn gastvrouw uit de 

B&B, alle deelnemers, de Nederlandse 
deelnemers en speciaal The Four Seasons, want 
Berry deed het boven verwachting heel goed, 
Yvonne werd als beste Nederlander 15e en onze 
gastspeler Olivier deed het fantastisch en werd 2e, 
zodat wij als team de 3e prijs behaalden. Ga ik 
toch met een prijs naar huis. Kijk, teamgenoten 
uitzoeken is ook een gave, ik vraag me af of Joël 
daar goed in is ☺ . 
 
Ciao Bella Italia.  
 
 

 
7. Loopschema 
Marc van der Nat 
 
Nauwelijks ben je lid van een mahjong vereniging 

of je wordt gevraagd om een loopschema voor het 

naderende toernooi te maken. Je bent immers 

toch wiskundige?                                                                        

Nou kan ik wel wiskundige zijn, maar meer in een 

andere tak dan die van de combinatoriek.                                    

Mochten er nu mensen willen afhaken omdat nu 

al het woord wiskunde drie keer gevallen is? Wees 

gerust er komen in het verdere relaas geen 

(ingewikkelde) formules voor. 

De vraag was voor mij een uitdaging. En ik ging op 

zoek naar de strengste regels. Bedenk een 

loopschema zodanig dat iedere speler elke ronde 

met drie nieuwe gezichten aan een tafel speelt. 

Deel het ook zodanig in dat een speler een keer 

tegen alle andere spelers gespeeld heeft.                                             

Al snel kwam ik erachter dat het aantal spelers op 

4 x 4 is 16 spelers uitkwam. En als je dan vijf 

rondes speelt dan heb je aan de laatste 

voorwaarde voldaan. Maar is het ook mogelijk om 

zo’n schema te bouwen?                                            

Gelukkig doen er bij de meeste toernooien veel 

spelers mee en zijn er meestal maar vier rondes, 

zodat een loopschema maken er een stuk 

gemakkelijker op wordt.                                                                

Na een poos puzzelen, (ik kwam er nog steeds niet 

uit) en op het wereld wijde web wist ik ook niet 

de juiste zoektermen te vergaren, heb ik hulp 

gezocht bij de TU Delft. Van Dion Gijswijt kreeg ik 

de juiste richting om te zoeken.                                      

In de wiskunde heet het probleem het Social 

Golfer Problem. Kennelijk wordt bij het spel golf 

ook gespeeld met telkens vier spelers in een 

groepje.                                                                             

Hieronder het schema voor 16 spelers en 5 rondes 

 

Een kleur vormt een ronde, de vier cirkels op een 

aaneengesloten kleur vormt een tafelbezetting. 
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Liever een uitwerking in letters en rondes? Kijk 

dan bij de oplossing van de mahjong-sudoku.          

Tot slot: wat ik ben ik blij dat ik mahjong speel en 

geen monopoly! Zou het mogelijk zijn om een 

schema te maken voor 36 spelers die in 7 rondes 

alle andere spelers één keer en slechts één keer 

aan tafel hebben?                                                            

Voor degenen die verder willen lezen over het 

golfers probleem vormt onderstaande website 

een mooi startpunt. 

http://www.mathpuzzle.com/MAA/54-

Golf%20Tournaments/mathgames_08_14_07.html 

Hier zijn schema’s te vinden voor 24 en 32 spelers 

met respectievelijk 7 en 10 rondes. 

 
 
8.Bondstoernooi 
Patricia Schilte 

Door weer en wind, voor dag en dauw: op pad 
voor dit belangrijke toernooi. Sneeuw- en 
hagelbuien zijn getrotseerd, dit wilde men niet 
missen. Iedereen die zich had opgegeven, was er 
ook, en (soms nipt) op tijd. Wel 148 deelnemers, 
vier verschillende mahjongvarianten en voor de 
NTS-spelers ook nog bepalend voor het 
Nederlands Kampioenschap.  

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Foppe Bakker, Menno Deij, Franka de Vries 
en Jelle Duinsbergen. 

Jelle Duinsbergen (De Groene Draak) eigende zich 
die begeerde titel met een brullend gejuich toe, 
Menno Deij (De Gouden Draak) behaalde de 

nationale MCR-C-titel en Foppe Bakker (Schoon 
Spel) kroonde zich tot Nederlands Riichi Kampioen 
2017. Samen met de al in februari MCR-R-
kampioen geworden Franka de Vries (Schoon 
Spel) kregen deze winnaars een prachtige trofee. 

Winnaars 
NTS.   

Natuurlijk 
waren er ook 
de dag 
winnaars van 

elke spelsoort nog 
een eerste, tweede 
en derde prijs.  

Winnaars MCR-
recreanten 

Winnaars 
MCR-
competitie 

 

Winnaars Riichi 

In een relaxte sfeer 
is er gestreden. Een 
spannende loterij na 
afloop, er waren dit 
keer veel en ook wel 
een paar heel mooie 
prijzen, zoals een 
Mahjongtafel, een 
Mahjongspel of een mooi sieraad. Onze sponsors 
(Christien Kal en Janco Onnink) hebben hierbij een 
belangrijke rol gespeeld.  
Heerlijk nagenieten van de spellen die we hebben 
kunnen 
spelen, de 
contacten 
de weer zijn 
gelegd en 
de 
gesprekken 
die we 
hebben 
kunnen voeren. 
Er komt volgend jaar weer een Bondstoernooi! 
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Namens de NMB heet ik u alvast van harte 
welkom. 

9. Jubileumtoernooi De Oase                                                       

Martin van Thiel 

Heimwee, geluk bij een ongeluk. 
 
Als ik buiten kom begint het straf te regenen. 
Maar niet getreurd, mijn knalgele regencape 
brengt uitkomst, droog zal ik blijven. Maar vette 
pech als ik in het donker op het zadel ga zitten, 
mijn achterband is lek. Tania komt net drijfnat 
aangelopen en vraagt of ik de tram weet te 
vinden, nee, dat niet, of mijn ov – kaart bij me 
heb, nee zeg, vergeten, en pinpas ook niet, oh 
geld dan, ja nog € 7. Bij Het Fulco zet ik mijn fiets 
met lekke band goed op slot. Mijn gele cape berg 

ik op in de fietstassen. Bij 
de tramhalte zie ik een 
automaat en vraag een 
jongeman of hij voor mij 
een kaartje wil betalen 
met zijn pas, dan kan ik 
hem contant geld 
teruggeven. Vrolijk koopt 

hij een kaartje voor me. Dank je jongeman, graag 
gedaan meneer. Zo zit ik droog, lekker warm in de 
comfortabele tram, op weg naar huis. Eén halte 
voor mijn halte stapt een zeer bebaarde 
jongeman uit en als ik hem aankijk knipoogt hij 
vriendelijk naar mij. Zielsverwant denk ik. 
Hoe anders begon de ochtend, forse tegenwind 
van Utrecht naar IJsselstein, heerlijk fietsend tot 
vlak voor de Oase, waar ik Gerard en Tonny 
inhaalde, die ook nog non – elektrisch aan 
kwamen fietsen. Binnen aangekomen kregen we 
een stukje zeep, een loopbriefje en 
consumptiebonnen. Wat mij recht gaf op een 
overheerlijke vegetarische groenten kroket. En 
koffie en gratis cake en speculaas. Kortom top 
feestelijke verwenpartij.  
Ja de Oase, dat is bijzonder, de 
mahjongvereniging door Dewi opgericht, uit 
nostalgische overwegingen misschien, de geur van 
Indië bewarend, bestaat al 20 jaar. De oudste 
vereniging van Nederland daarmee vraag ik me af. 
Wat fijn dat Dewi meespeelde en dat ik met haar 

mocht spelen vandaag. Ik denk dat zij mijn oudste 
vriendin is, ik noem haar zo omdat ze altijd lieve 
mails stuurt als ik een berichtje over fotografie 
rondstuur. Maar ook omdat ze altijd aardig en 
vriendelijk is en het heel fijn is om met haar 
mahjong te spelen. 

Deze feestelijke dag werd officieel geopend door 
de wethouder, nog maar net in functie. Ieneke 
had de leiding over de dag en had alles tot in de 
puntjes voorbereid met haar medewerkers, met 
het Oase – team. Want teamgeest straalde deze 
dag ook uit. Drie verenigingen speelden in goede 
harmonie de hele dag mahjong, met uiteindelijk 

Tania als 
winnaar. 
Een 
betere 
winnaar 
hadden 
we ons 
niet 
kunnen 
wensen 
want ze 

is jong en vrouw. 
De Oase is een voorbeeld voor alle 
mahjongverenigingen in Nederland, door het 
plezier, de ontspannen sfeer, de continuïteit, de 
saamhorigheid, het recreatieve spelen en de 
gemoedelijkheid. De Oase is daardoor ook een 
uitstekend gekozen naam, zeer treffend 
gevonden. Een plek om altijd te willen zijn, te 
genieten en even helemaal tot jezelf te komen. 
Ik wens jullie nog 20 jaar plezier en nog 20 en nog 
20 en nog 20 ………                                                   
 
Dank voor deze prachtige dag.  
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10.EMA-ranglijst systeem 
Anneke Keyl 
 
In Portugal is er bij het overleg van de EMA 
gestemd over een rekensysteem om de ranglijsten 
samen te stellen. 
De veranderingen zullen per 1 Januari 2018 
ingaan.  
Om een indruk te krijgen hier een aantal zaken die 
meetellen om tot een andere berekening te 
komen. 
Er werd altijd gewerkt met gemiddelden over de 
laatste drie jaar, maar dat is veranderd in twee 
jaar. Ook maakt het uit wanneer de toernooien 
zijn geweest. Een toernooi minder dan een jaar 
geleden telt voor 100 % mee, die langer dan een 
jaar geleden zijn geweest tellen voor 50 % mee. 
Daarvoor plaatsgevonden toernooien tellen niet 
meer mee.                                                                                  
Niet ieder toernooi telt even zwaar. Er zijn 
meerdere factoren die dit bepalen: MERS-
classificatie, aantal deelnemers, aantal dagen dat 
er gespeeld wordt, hoeveelheid landen meedoen, 
en ook of het in aanloop naar een kwalificatie 

voor een WK of EK is 
Op deze manier zal nu het “gewicht” van een 
toernooi worden bepaald. 
Er zal een rekenformule worden gebruikt die 
zowel gebruikt maakt van de beste resultaten van 
een speler de laatste twee jaar, maar ook zullen 
andere gespeelde toernooien in deze berekening 
worden meegenomen.  
Dit alles om tot een meer uitgebalanceerde lijst te 
komen. Er wordt meer gekeken naar je algemene 
spelniveau dan naar uitschieters.  
Ook voor de toewijzing van het aantal spelers per 
land bij internationale toernooien zullen deze 
veranderingen dus gevolgen hebben. Het 
resultaat zal moeten zijn dat er bij internationale 
toernooien de gemiddeld betere spelers een kans 
krijgen om zich met elkaar te meten. 
Al met al lijkt dit een goed systeem, zeker waard 
om het een kans te geven.                                          
Voor alle bijzonderheden kun je kijken op de site 
van de EMA 
 

http://mahjong-
europe.org/ranking/Basicsranking2018.html 
http://mahjong-
europe.org/ranking/BasicsQuotas.html 

 
11.Riichi Intensive weekend 
Foppe Bakker 
 
In het weekend van 11en 12 november was het 

eerste Ricchi Intensiv weekend. Het waren niet 

alleen Nederlandse deelnemers; het gezelschap 

kreeg een internationaal tintje door twee Duitse 

deelnemers (Manuel en Frank) en een Roemeense 

deelneemster (Renee).  

Een aantal deelnemers waren een beetje 

gespannen (Martijn en Ans deden mee en die 

hadden het WK gespeeld). 

Plaats delict was Groeps-accommodatie Het 

Liederholt in Beekbergen. De meest fanatieke 

deelnemers begonnen al op vrijdag avond na een 

snelle (on)gezamenlijke smakelijke maaltijd. Het 

vrije spelen op vrijdagavond ging door tot in de 

kleine uurtjes.                                                                    

Op zaterdag morgen 

10 uur begon het 

programma nadat het 

gezelschap compleet 

was en Désirée een 

welkomstwoord richtte aan de groep.  

Het programma van de beide dagen bestond uit 

de volgende onderdelen:  

- Analyseren van spelers en dit bespreken.  

Het analyseren van spelers was zeer leerzaam en 

verhelderend. 

- Een stilte wandeling.  
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De eerste 15 minuten moest in stilte worden 

uitgevoerd, hierdoor kom je tot jezelf. Voor 

sommige deelnemers was de wandeling iets te 

lang, maar wel functioneel. 

-Gesprekken over hoe, waarom en wanneer je iets 

doet bij het Ricchi. 

Uitgebreide discussies werden afgewisseld met 

leerzame tips en gedrag aan de tafel. 

- Wisselen met een speler zijn stenen na een 

zestal zetten. 

Hierdoor krijg je meer inzicht hoe een bepaalde 

speler denk en handelt. 

- Bewust Verdedigend en bewust aanvallend 

spelen. 

In dit onderdeel moest je onderbouwen waarom 

je een bepaalde zet verdedigend dan wel 

aanvallend vond. 

- Verplicht een andere stijl hanteren. 

Onderbouwen waarom je een bepaalde 

combinatie speelde en waarom dit afwijkend is 

van je normale speelstijl. 

- Een omlijstend toernooi. 

Altijd leuk een toernooivorm met opvallend een 

nieuwe combinatie: Händchen Auβerseitchen met 

dank aan Gert en Manuel. 

Dit omlijstend toernooi werd gewonnen door 

Gert, onwaarschijnlijk hoeveel geluk een mens 

kan hebben.                                                                           

De zaterdag 

werd 

besloten met 

nog vrij 

spelen door 

de 

fanatiekelingen, regelmatig werd het Händchen 

Auβerseitchen geroepen en ook de zondag was dit 

te horen en zorgde steevast voor een vette 

glimlachen. 

Het weekend werd besloten op zondag avond 6 

uur en ging eenieder huiswaarts behalve 

Jacqueline en Anneke K. te D., die nog steeds niet 

genoeg hadden van het Ricchi. Tevens hebben zij 

ervoor gezorgd dat de huisjes leeg en schoon 

werden opgeleverd; namens alle deelnemers 

bedankt nog hiervoor.  

Last but not least Désirée heel hartelijk bedankt 

voor de coördinatie, begeleiding, nuttige tips en 

perfecte organisatie van een geslaagd Ricchi 

Intensiv weekend. 

 

 
12.Raadsel MCR 
Anton Kösters 
 
Drie situaties met dezelfde vraag. Je bent Oost en 

krijgt deze stenen toebedeeld. Welke doe je weg 

om de beste kansen te hebben de hand te 

winnen?  

 
 

 

 
 

 

     
 
Helaas geen goede oplossing van het Riichi 
raadsel van de nieuwsbrief no 8.  
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13 Toernooischema 
 

Datum Spelsoort Naam Plaats 

13-01- 
2018 

MCR C+ R De 
Kongrovers 

Zaandam 

10-02-
2018 

MCR C+ R 
 

Valentijn-
toernooi 

Heemstede 

24-02-
2018 

Riichi Tsumo 
toernooi 

Hendrik Ido 
Ambacht 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 1 verschijnt op                                    
woensdag 31 januari 2018. 
Kopie inleveren vóór 26 januari bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
  

De redactie van de NMB nieuwsbrief wenst u 
allen hele fijne feestdagen en voor 2018 alle 
geluk en gezondheid. 
Ria van der Putten 
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