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Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de eerste nieuwsbrief van 2018
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Van de voorzitter.
2. In de schijnwerper.
3. Ranking EK Riichi 2019
4. Kongroverstoernooi
5. EK Riichi 2019
6. NTS Raadsel
7. Toernooirooster

1.De voorzitter

Een cursus is vaak een goede start om mensen
kennis te laten maken met mahjong, maar hou er
rekening mee dat ongeveer de helft van de
startende cursisten de eindstreep niet haalt.
mahjong spelen blijkt moeilijker dan veel mensen
denken.
Enthousiast geworden mensen die andere
mensen meenemen, dat werkt ook goed. En ook
dat vraagt aandacht. Clubleden moeten er vaak
een (deel van) hun speelavond voor opofferen om
geïnteresseerde bezoekers een beetje wegwijs te
maken. Gelukkig zijn er altijd mensen die juist dat
leuk vinden om te doen.
Kijk om je heen op toernooien en je ziet dat
Mahjong vooral wordt gespeeld door 60-plussers.
Prima, want vaak zijn dat mensen die niet alleen
tijd hebben om mahjong te spelen, maar ook nog
wel een handje willen uitsteken als er bestuurd of
geregeld moet worden.

Het bestuur van de Nederlandse Mahjong Bond
heeft onder andere als doel om zoveel mogelijk
mensen in Nederland mahjong te laten spelen.
Ledenaanwas is dus van groot belang. En er is een
stijgende lijn: begin 2017 hadden we 458 leden en
begin 2018 9% meer: 501 (aspirant) leden.
Die groei komt vooral uit nieuwe mahjongclubs in
het westen van het land: de nieuwe clubs Rode
Sleutels (Leiden) en de Paarse Draak
(Vogelenzang) en forse groei bij de nog jonge club
Haagse Kringen.
We zien overal dat die groei niet vanzelf gaat.

In de grafiek, opgesteld door onze
penningmeester, zie je het mooi verbeeld.

We weten van 241 leden de geboortedatum en
dat geeft dit beeld van de leeftijdscategorieën.
64% is ouder dan 60. We hebben gelukkig ook een
mooi ploegje jonger dan 50 en we zien op
toernooien steeds vaker ouders met de volgende
generatie.
Het NMB-bestuur wil graag met de clubs in
gesprek over hoe we met elkaar kunnen zorgen
dat mahjongers van alle leeftijden een club in hun
buurt kunnen vinden.
Heb jij ideeën om dit te realiseren laat me het dan
even weten door een mail te sturen naar
voorzitter@mahjongbond.org

Ja dat kan ik alleen maar beamen. Samen met
Paul Deege besloot ik in 2015 om daadwerkelijk
een poging te doen een club op te zetten in Den
Haag.
Het initiatief dat begon als “Mahjong in Den
Haag” had een cursus MCR (met Jan Warbout) als
vervolg en uit de mensen die hieraan deelnamen
kwam een groep enthousiastelingen die in 2016
de Haagse Kringen hebben opgericht.
Bij de lancering van het initiatief had ik toch niet
echt gedacht daadwerkelijk een vereniging te
kunnen starten en al helemaal niet dat we zo
enorm zouden groeien. Het zal niet lang duren
voordat wij ons dertigste lid mogen verwelkomen.
We hebben alweer een volle lijst met cursus
aanmeldingen voor een derde cursusronde.
Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft jou
dit geleerd?

2. In De Schijnwerper
Wat is je reactie aan het begin
van het interview voor de
column “In de schijnwerper”
Kun je en wil je omschrijven wie
Peter is?
Peter is een 55-jarige liefhebbende echtgenoot
van Erna en vader van twee prachtige lieve
dochters. Geboren en getogen in Den Haag. ITspecialist, momenteel zoekend naar uitdagend
betaald werk.
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
mahjong om?
Is er iets anders dan mahjong? Mahjong en de
mahjongvereniging is momenteel wel mijn
grootste hobby. Verder luister ik ook heel graag
naar muziek. Ik houd van allerlei soorten muziek
maar het liefst luister ik naar Jazz, R&B en
Braziliaanse muziek.
Daarnaast ben ik ook al lang korfbalscheidsrechter
en vrijwilliger bij de oudste korfbalvereniging van
Nederland, HKC ALO. Dat is ook de vereniging
waarvan onze Mahjongvereniging de kantine
huurt.

Ik heb in 1983 mahjong leren spelen. Tijdens de
opleiding tot hospik in Hilversum, heeft een van
de dienstmaatjes ons geïntroduceerd in het
mahjongspel, we hebben dat veel gespeeld, na
het uitgaan vaak tot in de kleine uurtjes. Ik heb
het spel toen jaren niet meer gespeeld. Het bleek
ook een spel dat moeilijk even uit te leggen is.
Een flink aantal jaren geleden besloot ik om op
zoek te gaan naar mensen die mahjong speelden,
ik vond destijds niks terug. Zo’n vijf jaar geleden
deed ik opnieuw zoekpogingen. De
dichtstbijzijnde mahjongvereniging was in Delft,
bij “De Oostpoort” een hele gezellige
mahjongvereniging waar men elke twee weken op
maandag mahjong speelt volgens de NTS-regels.
Ik ben daar via Anton Kösters ook in aanraking
gekomen met de MCR-variant, waarna ik me
daarin heb verdiept.

Wat de redactie opvalt: Een nieuwe enthousiaste
groep mensen in den Haag
Tijdens Chinees nieuwjaar

Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan
Mahjong in de week?

Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij
Mahjong?

Momenteel speel ik wekelijks mahjong bij onze
Haagse Mahjongclub “Haagse Kringen”, het twee
wekelijks spelen in Delft schiet er helaas veel te
vaak bij in.
Als secretaris van de Haagse Kringen onderhoud ik
veel contact met de leden en probeer ik mijn rol
te spelen in het bestuur. Het voorbereiden en
geven van onze mahjongcursus snoept veel tijd op
en ik probeer wat taken over te dragen. Daarnaast
ben ik webmaster van onze site
http://www.mahjongdenhaag.nl . Ik stop daar
graag energie in. Tijdens de oprichting van de club
en ook bij het samenstellen van een cursusboek
kan ik gemakkelijk uit de bocht vliegen.

Eigenlijk kan ik bij elk spel plezier beleven, ook al
win ik niet. Er is eigenlijk niets dat ik als ‘slecht’
zou beoordelen. Het enige slik-moment dat ik heb
meegemaakt was, dat ik tijdens een mahjong
toernooi ooit heb meegemaakt dat ik echt de
gehele toernooi- dag geen enkele Mahjong kon
scoren, dat was wel een soort van dieptepunt.
Tegelijkertijd kan ik ook makkelijk relativeren,
voetjes op de grond, blijkbaar heb ik ook nog wat
bij te leren.

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het
Mahjong?
In het algemeen is het natuurlijk heel erg leuk om
met zo veel mensen die enthousiast zijn over het
mahjongspel gewoon een gezellige pot Mahjong
te spelen.
Het betrokken zijn bij het oprichten van een
Haagse Mahjongclub was erg leuk en de club (rap)
zien groeien is nog leuker. Als ik soms rondkijk op
de speelavond en veel mensen gewoon zie
genieten aan hun tafel dan geeft mij dat veel
voldoening. Wat ook erg leuk is, is dat met het
groeien van de club er steeds meer betrokkenheid
ontstaat en dat er leden opstaan die hun steentje
actief willen bijdragen en met enthousiaste
ideeën komen.
Ik kijk uit naar een droom die wij hebben om ooit
een “Mahjong@Sea” toernooi te organiseren, wat
dacht je van een openluchttoernooi op het
strand?!

Promotie van mahjong in de buitenlucht
Door Eric van Balkum is, in Nieuwsbrief 9, de
volgende vraag gesteld: ·“ Heb je de vorige
nieuwsbrief gelezen? “
Wat is hierop jouw onderbouwde antwoord want
ja/nee alleen is niet genoeg
Ja ik heb de vorige Nieuwsbrief gelezen ;-) Het
informeren van een grote groep mensen is best
een uitdaging. Ik hoop altijd uit hetgeen ik lees
inspiratie te halen.
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “In de schijnwerper”?
Wat is het toernooi waar jij jaarlijks naar uitkijkt
en waarom?
Zo ……. Dit is haast het einde van het interview.
Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek “In
de schijnwerper”

Ik was verrast voor deze rubriek een uitnodiging
te krijgen. Het is een leuk concept, probeer dit
erin te houden.
Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen
en wat is jouw antwoord op deze vraag?
Ik zou geïnteresseerd zijn in de vraag “Waar is
jullie vereniging succesvol in en wat zou je willen
delen met andere verenigingen?”
Bij de Haagse Kringen hebben we denk ik
enerzijds geluk met het feit dat we al eerste een
formele vereniging zijn gestart in een vrij grote
gemeente. De hulp die we daarbij gekregen
hebben van de bond was enorm fijn, we zijn Jan
Warbout enorm erkentelijk voor de enorme
persoonlijke inspanning die hij voor ons heeft
geleverd! Wat voor ons werkt is een prachtige
locatie met een goede samenwerking en ook de
cursussen. De cursus methode/opzet is blijkbaar
een goede want de meeste mensen zijn
enthousiast en de meerderheid van de cursisten is
ook lid geworden. De avonden zijn gewoon
gezellig, we draaien een gezellig
achtergrondmuziekje en er is tijd voor socializen
en een grap.

De kwalificatie en de Nederlands Kampioen wordt
vastgesteld aan de hand van de beste 4 resultaten
die elke speler heeft behaald op de volgende 6
Riichi-toernooien: Sakura Taikai; Oranda Sai Kou;
Tsumo! – Dora; Tsumo Toernooi; Aki no Taikai en
Riichi Dutch Open MERS II.
Minimaal dient men dus 4 Riichi
mahjongtoernooien te spelen.
Alleen competitiespelers komen in aanmerking
voor de kwalificatie EK 2019.
4. Kongroverstoernooi
Gert v.d.Vegt
Op de vroege zaterdagmorgen zijn de Kongrovers
in de speelzaal van Boko denksportcentrum om
alle tafels van groene en zwarte kleedjes te
voorzien. De stenen de tafelnummers alles krijgt
zijn plek.
Natuurlijk ook de mandarijnen die traditiegetrouw
aanwezig zijn.
De prijzen worden uitgestald en dan komen de
eerste spelers binnen.

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Blijf altijd positief en leer van fouten.

Winnaars competitie:
1.Pauline v.d. Linden, 2. Tonny v.d. Bie, 3. Twan
v.d. Nieuwendijk

3. Ranking Riichi 2019
Menno van Lienden
In 2018 is de ranglijst van de NMB bepalend voor
kwalificatie voor het Europees kampioenschap
2019.

De commissie van ontvangst bestaat uit Piet en
Ida, zij zorgen ervoor dat iedereen een nummer
trekt en het daarbij horende loopbriefje ontvangt.
Rekenmeester Maarten is ook weer aanwezig.
De gastheer van de dag is Jakko de Vries, hij zorgt
op een prettige manier ervoor dat we op tijd
beginnen en ook weer stoppen.
Als we om half elf begonnen zijn is er rust in de
zaal.

Alleen het schudden van de stenen en een hier en
daar helder gemeld “mahjong” is te horen.
Na de goed verzorgde lunch kunnen we iets
eerder, dan het schema aangeeft, weer beginnen.
Tussendoor worden de mandarijnen lekker
opgegeten.
De rondes verlopen zonder veel problemen, de
scheidsrechters hoeven maar een paar keer een
beslissing te nemen. De onderlinge verhoudingen
zijn gewoon prima.

Op naar een volgend toernooi dit jaar en het
volgende Kongroverstoernooi in 2019.
5. EK Riichi 2019
Foppe Bakker
Graag willen wij u als
lezer op de hoogte
houden van de nieuwe
ontwikkelingen
rondom het ERMC.
In november gaf organisatielid John Kuijpers een
presentatie over het ERMC2019 op het
voorzittersoverleg van de NMB. Tijdens de
presentatie is de website voor het EK live gegaan:
www.ERMC2019.com. Het geheel werd door de
aanwezigen zeer positief ontvangen.

Winnaars recreanten:
1.Auktje Bussink, 2. Elly de Vries,3. Annechien
Deurloo

De organisatie van het EK heeft inmiddels stickers
laten maken en uitgedeeld op het bondstoernooi
in december als aardigheidje en natuurlijk om de
leden van de NMB enthousiast te maken voor het
Europese Riichi toernooi.

Na de laatste ronde, als de rekenmeester zijn
werk heeft gedaan wordt de balans opgemaakt en
worden de prijzen verdeeld.
De poedelprijzen worden als eerste uitgereikt.
De prijzen voor de hoogste score volgen, waarbij
opgemerkt wordt dat aan een tafel men de score
van dat spel niet had ingevuld. Dat gebeurde nu
juist aan een tafel met een hele hoge score, de
prijs ging zodoende naar een iets lagere score.
Troostprijzen waren er voor de 4e plaatsen.

De P&C groep heeft een draaiboek voor de
promotie en communicatie van het ERMC
voorgelegd aan de organisatie. Hierin staan alle
activiteiten vermeld die uitgevoerd dienen te
worden vanaf nu tot en met het toernooi in 2019.
De organisatie zelf heeft ook een draaiboek
gemaakt van de activiteiten.
Beide draaiboeken zullen gecombineerd worden
tot één werkboek.

De wisseltrofee gaat
van Jaap Croeze
naar Pauline

Op 26 januari vond een tweede vergadering van
de organisatie plaats in Den Bosch, waar het
ERMC gehouden zal worden. Twee potentiële
zaalruimtes op de locatie Maaspoort zijn
uitgebreid onderzocht op zaalgrootte, catering,
temperatuur en kosten. De organisatie zal
waarschijnlijk half september beslissen in welke
zaal het ERMC 2019 daadwerkelijk gehouden zal
worden. Dit was onze tweede update. Tot een
volgende keer.

Chows of Mixed Straight als je een Bamboe 4,6,7
of 9 erbij trek. Een Bamboe 1 of 3 verbetert de
winstkansen niet. In de tweede situatie gooi je
Bamboe 8 weg, immers de Bamboe 2 en 5 geven
kansen op een Mixed Shifted Chows. In beide
situaties ben je één beurt weg van een wachtend
spel.
In het laatste vraagstuk is kringen 6 de beste keus.
Je kansen op een Pure Straight blijven intact en
met de Bamboe 5 en 8 heb je nog twee
mogelijkheden om te switchen naar een Mixed
Shifted Chows. Hier ben je twee beurten weg van
een wachtend spel.
Menno Deij kwam met de goede oplossing.

6. Raadsel NTS
Herman v.d.Berg

13. Toernooischema

Ik speel NTS, ben speler zuid en de wind van de
ronde is west. Ik heb de volgende stenen:
Open:

Datum
10-022018
24-022018
24-032018

Spelsoort
MCR C+ R

07-042018

Riichi

Gesloten:

Riichi
NTS

Naam
Valentijntoernooi
Tsumo
toernooi
Het Witte
Draak
toernooi
Sakura
Taikai
MERS I

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

muur waarmee ik een open kong maak. Als

Nieuwsbrief 2 verschijnt op
woensdag 7 maart 2018.
Kopie inleveren vóór 2 maart bij:
secretaris@mahjongbond.org

vervangende steen trek ik een
. Heb ik nu
een Mahjong en zo ja, hoeveel punten heb ik dan?

Mahjong
...

Ik ben nu aan de beurt en trek ik een

van de

Oplossing MCR-raadsel nieuwsbrief no 9
Om het antwoord te vinden moet je de snelste
weg naar een wachtend spel zoeken. In de eerste
situatie gooi je Bamboe 2 weg. Bamboe 5 en 8
geven kansen op het maken van een Mixed Triple

Steengoed!

Plaats
Heemstede
Hendrik Ido
Ambacht
Hilversum

Berghem

