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Beste Mahjongvrienden, 
Voor U ligt de tweede nieuwsbrief van 2018 
 
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
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2. In de schijnwerper. 
3. Tsumo-toernooi 
4. Spelregels Riichi 
5. Debutantentoernooi 
6. P&C 
7. Nieuw bestuurslid 
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9. Organisatie “Hoeksteen” toernooi” 
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11. Toernooirooster 

 

 
  

1.De voorzitter 

Afgelopen zaterdag (3 maart) was het zover, de 

Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse 

Mahjong Bond. De vergadering van de 

Mahjongclubs en het bestuur bijeen om hier 

besluiten te nemen. Allereerst werd het jaar 2017 

behandeld, de notulen van de vorige ALV en het 

jaarverslag werden goed gekeurd. Over het 

Financieel verslag en de balans en het positieve 

bericht van de kascommissie werd door de 

vergadering decharge verleend. Hierna kwam 

2018 aan de orde, de begroting werd 

goedgekeurd, de compensatieregeling bij Riichi 

voor organisatoren en scheidsrechters werd 

aangenomen. Het voorstel om lid te worden van 

de Mahjong International League is aangenomen, 

maar het bestuur gaat wel kijken of het 

lidmaatschap van de M.I.L. niet strijdig is met 

onze statuten (gokelement, geldprijzen)    

Hierna de benoemingen van het bestuur, Olav 

Sommers was aftredend en herkiesbaar, Olav is 

per acclamatie weer benoemd in het bestuur. Op 

voordracht van het bestuur, stelde Maaike 

Fleskens zich voor. Na het behandelen van een 

aantal vragen is ook Maaike per acclamatie 

benoemd in het bestuur. Maaike bruist van de 

ideeën, wil graag bestuurservaring opdoen en 

hiermee wordt ook de verjonging in het bestuur 

ingezet. We zijn heel blij met deze uitbreiding! 

Er is een concept voor een Mahjong 

toernooischema 2019 gepresenteerd met 

bijbehorende procedure. Dit is nadrukkelijk een 

streven om in elke maand een MCR en Riichi 

toernooi te houden, met uitzondering van juli en 

augustus. Het overleg met de Mahjongclubs 

wordt binnenkort opgestart en elke Mahjongclub 

heeft hier zijn inbreng in. Het streven is om voor 

de zomervakantie dit te hebben afgerond. Aan de 

EMA geven wij dan de datum met bijbehorende 

gegevens door van onze MERS I en MERS II 

Mahjongtoernooien van MCR en Riichi. Hiermee 

proberen we te voorkomen dat we in Nederland 

MERS I en MERS II dienen te verplaatsen. Ook 

willen we het Nederlands Kampioenschap voor 

MCR-recreanten vaststellen. 



In 2017 heeft de mahjongclub de Haagse Kringen 

een debutantentoernooi georganiseerd, in 2018 

zal dit worden georganiseerd door de Mahjong de 

Paarse Draak op 14 april (voor info zie elders in 

deze nieuwsbrief). 

Bij Promotie en Communicatie wordt momenteel 

een nieuwe algemene folder ontwikkeld en er 

worden stappen gezet Mahjong verder te 

promoten o.a. op Facebook om met name een 

andere leeftijdsgroep geïnteresseerd te krijgen in 

Mahjong. 

Nog 5 kwartalen en dan is het zover. Het EK Riichi 

2019 

 

Het was een nuttige vergadering en het was goed 

om met elkaar te spreken over zaken die ons als 

Mahjongers, raken. Bedankt aan allen, die daar 

een bijdrage aan hebben geleverd. 

Nog ander nieuws is dat de Mahjongclub de 

Hoeksteen van Utrecht een Mahjongtoernooi 

voor MCR-competitie en recreanten gaat 

organiseren, en wel op zaterdag 3 november 

2018. Fijn dat er weer een Mahjongtoernooi 

bijkomt. Veel succes met de organisatie en noteer 

deze datum alvast in je agenda. 

Heb je nog vragen, stuur dan een e-mail naar 

secretaris@mahjongbond.org 

Graag tot ziens op een van de mahjongtoernooien  

Jan Warbout 

2.  Ed en Henny Woons In De Schijnwerper 

                              

Wat is je 

reactie aan 

het begin van 

het interview 

voor de 

column “In de 

schijnwerper” 

 
Oh? Wij!? Weet je dat zeker? Leuk! 
 
Kun je en wil je omschrijven wie Ed en Henny zijn? 

Ed is een 48-jarige, in de midlife-crisis-fase van zijn 

leven verkerende man (getuige de MINI Cooper 

Cabrio) die getrouwd is met het 47-jarige bezige 

bijtje Henny. Ed is van nature een rustige stille 

gast die het leven niet altijd even serieus neemt. 

Henny daarentegen wil de wereld bereizen en 

veroveren.  

Tot voor kort hadden we 

een leuk hondje Moenya 

die we hadden geërfd na 

het overlijden van Ed zijn 

moeder.  Dit was tevens 

de clubmascotte van De 

Vier Winden geworden 

tijdens de clubavonden.  

 

Waarom wij een stel vormen samen vragen wij 

ons zelf al jaren af…;-) Toen Cupido 28 jaar 

geleden raak schoot waren we zelf net zo 

verbaasd als onze vrienden. Hoeveel verschil in 

afkomst, persoonlijkheid en opvoeding kan de 

liefde tenslotte aan? De afgesloten 

weddenschappen zijn inmiddels verjaard in 

tegenstelling tot de houdbaarheidsdatum van 

onze relatie. Never a dull moment. Heerlijk! 

 
 

mailto:secretaris@mahjongbond.org


Kun je aangeven wat jullie hobby’s zijn buiten het 

mahjong om? 

Terwijl Ed in de winter virtueel op zijn tacx de 
wereld over racet om voor het wielrennen in 
vorm te blijven, rent Henny graag over de Dutch 
Sahara in Loon op Zand. Als geocachers 
(www.geocaching.com) zoeken we graag de 
extremen op, waardoor we geregeld aan een 
touw aan een brug of rots hangen, urenlang in 
ondergrondse bunkers bivakkeren of midden in de 
nacht door het bos struinen op jacht naar een 
weerwolf of ander duistere wezens. Daarnaast 
hebben we tijdens het backpacken al veel van de 
wereld mogen zien.  
 
Sinds wanneer spelen jullie Mahjong en wie heeft 

jullie dit geleerd? 

Onze Surinaamse vriend Robin vertelde ons 
tijdens een gure, winterse avond in 2004 over dit 
bijzondere spel. Na zijn urenlange uitleg maar 
eens een potje gespeeld volgens de 
Surinaams/Chinese regels van zijn vader.   
Dat beviel zo goed dat er menig potje mahjong, of 
Surinaams Matjok, werd gespeeld tijdens 

monstersessie in de weekenden. Wanneer de 
haan ging kraaien gingen wij naar bed.  En met 
wintersport werd het Mahjong uiteraard ook 
meegenomen. ’s morgens/’s middags skiën en ’s 
avonds/’s nachts Mahjongen.  Na onze verhuizing 
onder de rivieren hebben we ons meteen 
aangesloten bij de Vier Winden in Loon op Zand 
(toen nog 1 van de 13 Mahjongverenigingen in 
Nederland). Hier leerden we voor het eerst de 
NTS-regels welke best anders waren dan onze 
Surinaamse vriend ons had geleerd. Later door de 
enthousiaste verhalen van andere verenigingen 
overgestapt naar de MCR-regels. 
  

Hoeveel avonden besteden jullie gemiddeld aan 

Mahjong in de week? 

Gemiddeld 1 x in de week. We Mahjongen samen 
in competitie verband 1x in de twee weken, de 
andere woensdagen wordt er vaak recreatief 
gespeeld op de club. 

 Mahjong op Bonaire 
 
Ed is verder nog onderdeel van een stuurgroepje 
dat wat activiteiten plant en doet de administratie 
van de 2-wekelijkse competitie. Onder het motto 
wie schrijft, die blijft! Soms doen we ook mee aan 
toernooien, met wisselend succes overigens. 
Daarnaast hebben we helaas te weinig tijd 
vanwege vele andere activiteiten. Onze eigen 
elektrische mahjongtafel kijkt ons daarom 
regelmatig verwijtend aan vanwege te kort aan 
aandacht. We zoeken trouwens nog een gouden 
mandje voor hem ;-) 
 
Wat is het leukste wat jullie overkomen is bij het 

Mahjong? 

Geen grotere pluimage aan mensen dan bij het 
Mahjongen, wij genieten enorm van al deze 
verschillende persoonlijkheden. Tijdens een 
competitie was er eens een zeer fanatieke speler 
die heel gepassioneerd ‘Hu’ riep en daaraan 
toevoegde “Chicken hand, zelf gepakt”. Het 
duurde precies 3 seconde toen brak er een 
lachsalvo los aan tafel, ook door de vermeende 
winnaar. Het leukste aan Mahjong is immers het 
spel zelf, niet de knikkers! 
 
Wat is het slechtste wat jullie overkomen is bij 

Mahjong? 



Tot nu toe niks! Met dit spelletje kan het alle 
kanten op gaan. Dus als je pech hebt krijg je in een 
speelronde soms wel vijf keer te maken met een 
selfpick van je medespeler(s) en heb je het 
nakijken. 
 
Door Peter van der Smitte is, in Nieuwsbrief 1, de 
volgende vraag gesteld: “Wat is het toernooi waar 
jij jaarlijks naar uitkijkt en waarom?”   
 
We doen niet heel veel toernooien maar het 
bondstoernooi is wel een vast punt in de agenda, 
vanwege de grote opkomst en veel bekenden van 
uitwisselingstoernooitjes met o.a. de oase. 
Daarnaast heeft Ed laatst bij bamboe 8 het 
Valentijns toernooi gespeeld. Zeker voor herhaling 
vatbaar. Goed geregeld, leuke sfeer en een groot 
deelnemersveld. 
 
Welke vraag willen jullie graag stellen aan de 
volgende persoon “In de schijnwerper”? 
 
Welke Chinese spreuk spreekt jou het meeste 
aan? 
 
Zo ……. dit is haast het einde van het interview. 

Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek “In 

de schijnwerper”  

Ik denk dat er weinig te verbeteren valt. Het valt 
of staat met de mensen die eraan mee (willen) 
werken. 
 
Welke vraag hadden jullie verwacht maar niet 

gekregen en wat is jullie antwoord op deze vraag? 

Wat vind je de mooiste steen van het spel en 
waarom? 

 
Ed: Pe-Ling of bamboe 1. Ik heb een zwak voor 
dieren. Vaak verward met een bloem. 

Henny: De rode draak! 

Een felle steen met een mooi krachtige uitstraling. 
Voor de chinezen het “midden” = Chung van de 
wereld.   
 
Willen jullie nog iets kwijt aan de lezers? 

We zijn nog op zoek naar het geheime recept van 
‘De Wong’.  Als iemand die heeft dan houden we 
ons aanbevolen. 

3. Tsumo-toernooi                                                            

Addy Bakker 

Voor de 3e keer organiseerde Mahjongclub 
Tsumo! uit Hendrik Ido Ambacht een toernooi in 
Wielstaete. 

 

Er waren 48 deelnemers uit het hele land, 
waarvan 14 deelnemers uit onze club Tsumo!.  

Het is een bijzonder ontspannen, heel zonnige en 
gezellige dag geworden. Veel deelnemers wilden 
zich graag kwalificeren om met de Europese 
Kampioenschappen Riichi in 2019 mee te kunnen 
doen. Dit toernooi was het eerste in een reeks van 
zes6 waarbij de eindscores gaan tellen voor die 
kwalificatie. Spannend dus voor degenen die 
hiervoor hoge ogen willen gooien.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mahjongmuseum.nl/wp-content/uploads/2014/07/draken01kopie.jpg&imgrefurl=http://www.mahjongmuseum.nl/laat-duizend-rode-draken-schitteren/&docid=loiG7xCXqHipiM&tbnid=8GrpoO98AuH1VM:&vet=1&w=450&h=116&bih=465&biw=1093&ved=2ahUKEwjYpPOok9jZAhUBLVAKHRAfCZYQxiAoAnoECAAQFA&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mahjongmuseum.nl/wp-content/uploads/2015/01/Kong-Bamboe-1.jpg&imgrefurl=http://www.mahjongmuseum.nl/uniek-spel-van-zilver/&docid=wEwPmUu56GttBM&tbnid=Yo-SdU3eMtGO9M:&vet=10ahUKEwi7_fvalNjZAhWPa1AKHdtDDagQMwiFAShNME0..i&w=410&h=181&bih=465&biw=1093&q=bamboe een mahjongsteen afbeelding&ved=0ahUKEwi7_fvalNjZAhWPa1AKHdtDDagQMwiFAShNME0&iact=mrc&uact=8


Deze keer waren er geen Duitse deelnemers, wel 
3 Belgische. 
Omdat er een aantal afvallers waren kon de 
dertiende tafel helaas niet gevuld worden en 
daardoor kon Pauline niet meespelen. Dat was 
jammer, maar de volgende keer is zij absoluut aan 
de beurt! 

Onze club deed het geweldig: Vier bij de eerste 
tien! 
Jacco won het toernooi! Wat een opsteker voor 
hem én voor Tsumo! Hij kreeg een mooie 
gegraveerde glasstandaard als aandenken. De 2e 
en 3e plaats waren voor resp. Trees Meijer en 
Cees van den Brink.  

 

Lucky Cats als extra prijsjes 

Heel leuk was de vondst om willekeurig nog wat 
prijzen uit te delen. Désirée en Nel hadden dat als 
volgt gedaan: Het EK-toernooi is in juni 2019, dus 
de 6e, 19e en 20e plaats kregen een Lucky 

Cat.  Anneke 
Bakker kreeg de 
gouden 
(stimuleert 
rijkdom en 
voorspoed), 
Harry Kal de 
zwarte (houdt 
slechte energie 
buiten de deur) 
en Martijn 
Gulmans de 

groene Lucky Cat (houdt slechte energie buiten de 
deur). 

Loek was de steun en toeverlaat op de computer 
om alle standen bij te houden. 
Nel en Janco organiseerden het toernooi en 
verder hebben veel leden hand- en spandiensten 
verricht om alles zo soepel en prettig mogelijk te 
laten verlopen en dat is gelukt!  

 

 De heerlijke tussendoortjes, fruit en knabbeltjes 
verhoogden het gevoel van gastvrijheid en er 
werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. De 
lunch werd net als de vorige keren verzorgd door 
het personeel van Wielstaete en was weer 
bijzonder goed. 

We kijken absoluut terug op een geslaagd 
toernooi. Inmiddels heeft Tsumo zich op de kaart 
gezet in de landelijke Riichi wereld. 

LINK NAAR UITSLAG Tsumo! Dora toernooi. 

 

4. Spelregels Ricchi deel I  
 
John Kuijpers 
 
Dit jaar zal er maandelijks een stukje over 

spelregels worden geplaatst. Afwisselend voor de 

drie varianten. 

Er is gebleken dat daar behoefte aan is. Dit is de 

eerste bijdrage. 

Penalty’s 

In deze gevallen krijg je GEEN penalty 

• Foutieve melding van een 

Chow/Pung/Kong  

(je mag de speler vragen in het vervolg 

beter op te letten) 

https://www.mahjongclubtsumo.nl/index.php/toernooien/toernooi-2018/einduitslag-tsumo-dora-toernooi-febr


• Een verkeerde set declareren  

(mag worden gecorrigeerd voordat je 

hebt weggegooid) 

• Omgooien van een paar stenen. Stenen 

worde teruggeplaatst in de muur of hand. 

• Omgooien van stenen tijdens het 

opbouwen van de muur 

• Een steen pakken van de verkeerder kant 

van de muur.  

(Wanneer dit wordt geconstateerd moet 

het gecorrigeerd worden. Is de steen in de 

hand geplaatst gaat het spel gewoon 

door)  

 

In deze gevallen heb je een DODE HAND 

• Swap calling 

• Ongeldige mahjong declareren zonder je 

stenen te laten zien 

• Riichi declareren terwijl je een open hand 

hebt 

• Bij een riichi-declaratie; geen riichi 

melden of de weggegooide steen draaien 

• Teveel of te weinig stenen in je hand 

• Een ongeldige Kong, Pung of Chow maken 

• De geclaimde steen niet pakken voordat 

de volgende 2 spelers een steen hebben 

weggegooid 

• Een beslissing van een scheidsrechter, 

bijv. bij passing information 

In deze gevallen heb je een CHOMBO 

• Een ongeldige mahjong declareren 

• Riichi declareren met een hand die niet 

wachtend is 

(geldt alleen wanneer een speler wint of 

als het remise is) 

• Na een Riichi declaratie een ongeldige 

gesloten Kong maken  

(geldt alleen wanneer een speler wint of 

als het remise is) 

• Als je een dode hand hebt en je declareert 

een weggegooide steen 

• Door een fout van een speler kan het spel 

niet meer doorgaan 

(bijv. doordat een groot deel van de muur 

of de stenen van de medespeler worden 

omgegooid) Wanneer deze regel nu wel 

of niet geldt, zal worden uitgelegd in de 

volgende nieuwsbrief 

• Valsspelen en obstructie 

 5. Debutantentoernooi 

Lilian Ryan 
 
Op 8 januari vond de oprichting plaats van onze 
Mahjongclub "De Paarse Draak" in Vogelenzang.  
  
In het weekend van 14 en 15 april is in 
Vogelenzang het jaarlijks terugkerend 
mozaïekweekend. Aangezien wij door het vorige 
mozaïekevenement aan onze naam gekomen zijn 
lijkt het ons leuk om juist in dit weekend een 
debutantentoernooi te organiseren.  

 
  
Na afloop is er natuurlijk de mogelijkheid om in 
ons dorp de prachtige bloemenmozaïeken te 
bewonderen. Een route met de exacte locaties 
van de mozaïeken verstrekken wij aan eenieder 
die dit wenst na de prijsuitreiking. 
  
Het toernooi is bedoeld voor alle spelers die 
minder dan 2 jaar Mahjong spelen! Er zullen 3 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.rammelbakkenreis.nl/regels/&psig=AOvVaw0hiveQOk7kqxP2rNrSxde3&ust=1520443738680356


ronden van 1 uur worden gespeeld en er wordt 
gepeeld volgens de International Mahjong 
Competition Rules (MCR). De eerste ronde start 
om 12.00 uur en de derde ronde eindigt om 15.30 
uur.  
  
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per persoon. Dit 
is inclusief 2 muntjes voor koffie/frisdrank en de 
leden van De Paarse Draak zullen voor de hartige 
of zoete aankleding hiervan zorgen.  
  
Lijkt het je leuk om mee te doen dan kan je een e-
mail sturen 
naar toernooipaarsedraak@gmail.com, wij zullen 
je dan een inschrijfformulier toesturen met alle 
informatie met betrekking tot deze dag.  
 
Voor ons debutantentoernooi geldt een maximaal 
aantal deelnemers van 40, dus vol is vol!  De 
inschrijving geschiedt op basis van ontvangst van 
aanmelding en betaling.  
Hopelijk tot ziens in ons mooie dorp!! 
 

 
 

6. P & C 
 
Verslaglegging van toernooien op de Website 
Tot nu toe heeft Eric van Balkum ervoor gezorgd, 
dat er verslagen van de toernooien voor de 
website geschreven werden. Helaas gaat hij 
daarmee stoppen. Wij zijn hem echt heel 
dankbaar, dat hij dit járen tot volle tevredenheid 
gedaan heeft. Uiteraard begrijpen we, dat ook hij 
niet altijd alles kan (blijven) doen en vinden het 
een verstandig besluit. Gelukkig blijft Eric nog wel 
webbeheerder/ webmaster.  
 
Op de Algemene Leden Vergadering hebben de 
leden toegezegd, er zélf voor te zorgen (d.w.z. de 
toernooiorganisaties), dat er een verslag komt 
voor de website.  
Dit kan een wat kort, zakelijk geformuleerd 
verslagje zijn. De werkgroep Promotie en 
Communicatie is bezig met een soort van ‘format’ 
waarin opgenomen wordt, wat erin zou kunnen 

staan. Dit komt op de website onder het kopje 
Toernooikalender. Uiteraard behoudt de redactie 
het recht de tekst enigszins aan te passen. De 
verslagen kunnen gestuurd worden naar: 
redactie@mahjongbond.org. 
 
Deze nieuwe aanpak van verslagen op de Website 
staat los van de verslagen, die we in de 
Nieuwsbrief kunnen lezen. In de Nieuwsbrief zijn 
het vaker wat langere en persoonlijkere verslagen, 
die voor Mahjongleden fijn zijn om te lezen, zeker 
als je (enkele van) de spelers kent. Deze verslagen 
blijft Ria, onze secretaris, coördineren.  

 
Cursussen, beginners of 
gevorderden 
De werkgroep Promotie en 
Communicatie zou graag 
willen weten of er 
belangstelling is voor een 
cursus, voor beginners of 
wellicht voor gevorderden. 

Mocht dat zo zijn, laat het de werkgroep weten: 
promotie@mahjongbond.org. 
 
Flyer over Mahjong 
Er is een nieuwe flyer over Mahjong: een 
handzaam klein foldertje (een A-4 in drieën 
gevouwen), dat uitgedeeld kan worden bij open 
dagen, tijdens workshops, bij spellen-winkels of 
bij de bibliotheek. De flyer is voor jullie gemaakt, 
dus vraag ze op bij: promotie@mahjongbond.org. 
 
Folder over Mahjong + folders van de 
verschillende varianten 
De werkgroep Promotie en Communicatie is bezig 
met een A4 folder over wat Mahjong inhoudt. 
Deze wordt aangevuld met losse folders (ook A4 
formaat) met informatie over de varianten NTS, 
MCR en Riichi.  
Zodra deze folders klaar zijn, zullen we dit in de 
Nieuwsbrief melden en ook hiervoor geldt, dat 
deze aan te vragen zijn bij: 
promotie@mahjongbond.org 

 

7. Nieuw bestuurslid 

Maaike Fleskens 
 
Tijdens de afgelopen ALV ben ik gekozen tot 

bestuurslid. Tijd om mezelf even kort voor te 
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stellen. Ik ben Maaike, 34 jaar en woon in Den 

Haag. Zo’n 8 jaar geleden, toen ik nog in Brabant 

woonde, kwam ik in contact met Mahjong door 

een collega, Olav. Ik vond het meteen een leuk 

spel en ben toen twee avonden bij Schoon Spel 

geweest om mee te spelen. Toen ik had besloten 

om lid te worden, kreeg ik onverwacht een baan 

aangeboden in Den Haag en ben ik verhuisd. Den 

Haag had toen geen Mahjongclub, dus heb ik een 

aantal jaren geen Mahjong meer gespeeld. Eind 

2016 zocht ik Mahjong op Google en toen bleek 

Haagse Kringen te bestaan. Ik heb geen moment 

getwijfeld en ben lid geworden. In december 2016 

deed ik voor het eerst mee met een toernooi en 

was de verslaving compleet. 

Ik wil graag mijn 

enthousiasme over 

Mahjong delen 

met anderen en 

me ervoor inzetten 

dat meer mensen, 

en dan vooral 

jongeren, kennis 

kunnen maken 

met Mahjong. Op 

dit moment ga ik 

beginnen met het 

verder 

ontwikkelen van de aanwezigheid van de 

Nederlandse Mahjongbond op Facebook. Er zal 

binnenkort een nieuwe groep online komen, die 

iets meer mogelijkheden heeft dan de huidige 

groep. Als deze nieuwe pagina klaar is, zal 

iedereen hiervan op de hoogte worden gesteld. 

Mochten er nog andere ideeën zijn, dan hoor ik 

dat natuurlijk graag! 

 

8.Valentijnstoernooi 
 
Eric van Balkum 
 
Op zaterdag 10 februari trokken 132 mahjongers – 

84 wedstrijdspelers, 48 recreanten – naar 

Heemstede voor een extra feestelijk Valentijns 

toernooi. Ook bij deze 10e editie werden de 

spelers traditioneel ontvangen met een keur aan 

zelfgebakken lekkernijen bij de koffie. Het vaste 

organisatieteam was aangevuld met een heuse 

feestcommissie die allerlei extra attracties had 

bedacht. Zo kreeg elke speler een jubileumlat en 

een astrologische kaart passend bij zijn 

geboortejaar. Men kon ook op de foto in een 

speciale ‘Valentijn lijst’. Er was een prijsvraag 

waarbij men het aantal stenen in een grote glazen 

vaas kon raden en een Chinese draak verblijdde 

tijdens de lunch enkele spelers met een tasje met 

cadeautjes. 

 

Natuurlijk werd er ook gemahjongd in de fraaie 

koepelkapel van College Hageveld. Of het met de 

Valentijn tijd te maken had weet ik niet maar het 

viel op dat veel van de echtparen in het 

deelnemersveld elkaar deze dag aan de 

mahjongtafel troffen.                                                   

Opvallend was ook dat competitiespeler Martha 

Pasterkamp haar titel van 2017 wist te 

prolongeren, een unieke prestatie.                                                  

 

 

 

 

 

1.Martha Pasterkamp 2. Barry de Vos                                

3. Marieke Verheijden 



Ida Osinga kreeg bij de recreanten pas vrijdag 

toegang tot het toernooi door een afzegging. Ze 

maakte maximaal van haar startplek gebruik, won 

al haar partijen en ging blij met een mooie, dik 

verdiende trofee weer naar huis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Ida Osinga 2. Ger Vos 3. Ada Swinkels 
 

9. Organisatie “Hoeksteen “toernooi 
 
Martin van Thiel 

 
Best bijzonder hoe een stad in het centrum van 
het land met zoveel studenten erin slaagt om 
slechts één Mahjongclub te hebben. Zou Mahjong 
dan geen intellectuele  

 
bezigheid zijn, is het geen 
bridge of schaak, speelt het toeval een te grote en 
frustrerende rol? Wie zal het zeggen. Het 
belemmert mij in ieder geval niet om het initiatief 
te nemen tot het organiseren van een, hoop ik, 
jaarlijks terugkerend Mahjongtoernooi. Een naam 
voor het toernooi is er nu nog niet, al kan dat elk 
moment veranderen als de goden ons gunstig 
gezind zijn en het denkproces onder de leden van 
De Hoeksteen wordt afgerond.  
 
Met de wens om een toernooi te organiseren 
start mijn en ons traject, eerst maar eens Jan 
raadplegen, onze Bondsvoorzitter. Hij stuurt mij 
de broodnodige informatie, veel al bekend van 
het zelf mee spelen op toernooien, maar de 
finesses worden nu wat duidelijker. Dan met 
Sandra, van De Hoeksteen, overleggen, of zij het 

een goed idee vindt. Zo ben ik enkele weken 
verkennend bezig, informatie verzamelen, 
gesprekken aanknopen, oriënteren en 
langzamerhand krijg ik het idee dat er draagvlak 
is, dat het mogelijk moet zijn. Ook omdat een van 
de traditionele toernooien stopt, dat stimuleert 
mij ook om door te gaan en een toernooi op de 
kalender te zetten.  
Dan de datum zoeken, die verschuift zeker vijf 
keer als ik de Nationale en Internationale 
speelkalender bekijk.  
 
Dan mijn eigen ambitie,  

spelen in Paushuize 
of in de Rijksmunt of 
in de Winkel van 
Sinkel, offertes 
opvragen, 
uitnodigingen om te 
komen bezichtigen, 
beveiligers kunnen 
worden ingehuurd 
bij de Rijksmunt, dat 
brengt kosten met 
zich mee en zo kom 
ik op de begroting,  

waarvan Jan al informatie had gestuurd. Ja mijn 
ambitie dan maar in de ijskast gestopt, geen 
Chinese acrobatiek, geen Paushuize, eerst maar 
eens bescheiden beginnen en onze eigen 
speelzaal benaderen. Een prettige lunch met 
Gabriella van Den Hommel. Zo nu maar eens ons 
eigen bestuur van De Hoeksteen inlichten, volgens 
mij ben ik behoorlijk solitair en misschien 
voorbarig of eigengereid bezig, kies wat op mij 
van toepassing is, ik laat me verrassen. Een kopje 
koffie bij Evert Jan waar ik een prachtig kunstwerk 
bewonder, helaas buiten de begroting en Evert 
Jan is enthousiast over het toernooi. Hij overlegt 
met de andere bestuursleden, offerte van Den 
Hommel, weer gesprek met Evert Jan over de 
begroting deze keer, overleg met Hans over de 
website die aangepast gaat worden, meer 
gesprekken binnen de club en komende week 
weer een gesprek met Gabriella over de offerte, 
bij weer een lekkere lunch, dat dan wel.  
 
En het is prettig met Gabriella, als mede-
vegetariër. Misschien dan toch alles vegetarisch 
doen zonder het de Mahjongspelers te vertellen. 
Lekkere kroket gegeten vraag ik dan met een 

https://alderliesten.org/denksport/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMlL_lvdrZAhWNKewKHTKcBF0QjRwIBg&url=https://www.ubergames.nl/nl/antiek-schaak-thema-schaakspel.html&psig=AOvVaw01itZxdB3H7RhvD2SLUTgK&ust=1520521403713660
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM2qvcv9rZAhVCKuwKHfc4AuMQjRwIBg&url=https://www.pinterest.com/PieterUtrecht/utrecht-paushuize/&psig=AOvVaw15KfiDpCP7E8jXKlh_jcfq&ust=1520521913402928


glimlach. Ja hoor veganistisch. Had je zeker niet 
verwacht. Nu de naam nog vinden voor het 
toernooi. De Hoeksteen is dat wat, De Hoeksteen 
van Utrecht dan, kortom we denken er nog over 
na.  
 
Ik merk dat ik van verkenner en initiatiefnemer 
langzamerhand in de hoek ben aanbeland van 
organisator, bedenker, spil in het denkproces, 
voor je het weet ben je, ik dus, manusje van alles. 
Nu wordt het tijd om mensen binnen de club te 
mobiliseren, aan te spreken en te vragen als 
vrijwilliger. Ook ga ik Olav benaderen voor de 
loopbriefjes, of Michel kan ook, die hebben al 
toegezegd. Spellen en tafels is geen probleem. De 
prijzen bedenken, een steen of een hoeksteen 
misschien is dat wat, of een Domtoren, dat 
zoeken we nog uit.  

 
En de scheidsrechters, die 
spelen mee lijkt het met 
het toernooi, wat doen we 
daar mee, krijgen die ook 
een Domtoren, en de 
poedelprijs dan, of de 
Hoeksteenprijs wat is dat, 
ook een steen misschien? 
En hebben we handige 
student /neefjes of nichtjes 

die de scores bijhouden is de vraag. Al met al 
merk ik dat de lange aanloop fijn is, dat er tijd is 
voor overleg en om na te denken en dat zo 
langzamerhand een toernooi ontstaat. Best fijn 
dat het op onze eigen speellocatie is, waar ooit de 
eerste Mahjong-Wereldkampioenschappen buiten 
China werden georganiseerd, of de eerste in 
Europa, was dat het. Zo passen we met ons 
Trajectum- Hoeksteen- Toernooi in de traditie. 
Best fijn.  
 

10. Raadsel Riichi 
 
Foppe Bakker 
                                                                                           

Het Riichi raadsel bestaat dit keer uit drie 

raadsels. 

De dora is in alle gevallen Chun (Rode Draak) 

De vraag is in alle gevallen; welke steen gooi je 

weg en waarom? 

 

Hand 1 

  

Hand 2 

 

Hand 3 

 

Oplossing NTS-raadsel nieuwsbrief no 1 
 
Ja, ik heb Mahjong want ik pluk de 

pruimenbloesem van het dak. Dat geeft mij 3 

verdubbelingen. De score is dan: 20 voor 

Mahjong, 2 punten voor zelf gepakt, 8 punten 

voor een open kong, totaal 30 punten. Met 3 

verdubbelingen geeft dit 240 punten. 

Jan Keevel kwam met de juiste oplossing 
 

13. Toernooischema 
 

Datum Spelsoort Naam Plaats 

24-03-
2018 

NTS Het Witte 
Draak 
toernooi 

Hilversum 

07-04-
2018 

Riichi Sakura 
Taikai 
MERS I 

Berghem 

19-05-
2018 

MCR 
C + R 

Skôn Spel Berghem 

26-05-
2018 

NTS Het groene 
Hart 

Alphen aan 
de Rijn 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

http://mahjongbond.org/toernooien/
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Nieuwsbrief 3 verschijnt op                                    
woensdag 18 april 2018. 
Kopie inleveren vóór 12 april bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
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