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Nummer 3, 19 april 2018
Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de derde nieuwsbrief van 2018
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Van de voorzitter.
2. In de schijnwerper.
3. Witte Draak toernooi
4. Kwalificatie Wereld Mahjong Sport ( M.I.L.)
5. Debutantentoernooi
6. Kreten aan de mahjongtafel
7. Sakura Taikai
8. Clubkampioenschap De Negen Poorten
9. “Beaty”bij de Rode Draak
10. Raadsel Riichi
11. Toernooirooster

1.Van de voorzitter
Afgelopen zaterdag (14 april maart) was het
zover, de nog jonge Mahjongclub, de Paarse
Draak houdt zijn eerste Mahjongtoernooi.
Opgericht op 8 januari 2018 en dan nu een
mahjongtoernooi, dat is toch wel bijzonder. Ook
bijzonder, dat het een debutantentoernooi betrof.
Je mocht nog niet langer dan twee jaar
Mahjongen. Er was zelfs iemand, die pas twee
maanden mahjong speelt, je begrijpt dat het
enthousiasme ervan af droop. Met 36 deelnemers

werd er gespeeld en de organisatie werd
bedolven onder de loftuitingen. Leden van zeven
mahjongclubs deden er mee, het was erg
laagdrempelig en de hulp was altijd dichtbij. Het
idee komt van de mahjongclub de Haagse Kringen
en dit was het 2e debutantentoernooi, leuk, als er
navolging zal komen van een andere mahjongclub
na de zomer. Heb je belangstelling en wil je meer
weten, we zullen je helpen. Stuur een mail naar
promotie@mahjongbond.org
Patricia Schilte heeft per direct haar taken als
bestuurslid van de NMB neergelegd. We hebben
als bestuur haar taken overgenomen. Het
emailadres promotie@mahjongbond.org blijft
actief, u kunt hier als vanouds met uw vragen
terecht. We bedanken Patricia voor de
werkzaamheden die ze in het afgelopen jaar heeft
verricht.
Samen met de mahjongclubs zijn we bezig om het
schema voor de toernooien in 2019 rond te
krijgen. Inmiddels zijn er veel reacties binnen en
deze worden verwerkt door de voorzitter van de
werkgroep wedstrijdwezen. Na verdere
afstemming willen we de MERS I en MERS II
toernooien voor zowel Riichi als MCR zo snel
mogelijk bekend maken bij de EMA (de Europese
Mahjong Bond), zodat onze toernooien geen
overlap hebben met buitenlandse
mahjongtoernooien. Alvast bedankt voor de
medewerking.
Heb je nog vragen, stuur dan een e-mail naar
secretaris@mahjongbond.org

Graag tot ziens op een van de
Mahjongtoernooien. Jan Warbout.

2. Jelle Duinsbergen In De Schijnwerper
Wat is je reactie aan
het begin van het
interview voor de
column “In de
schijnwerper”
Ja leuk. Maar waarom
ik? Tja, het antwoord
heb ik natuurlijk al.
Nederlands kampioen
en de oerkreet bij het
bondstoernooi!!
Kun je en wil je omschrijven wie Jelle is?
Kan ik niet, wil ik wel.
Jelle is natuurlijk een oer Hollandse jongen met
een gekleurd tintje. 33 jaar en sinds kort vader
van een dochter Jenna (op zijn Engels) en
samenwonend met zijn vriendin Esther in
Loosdrecht.
Ik ben van origine gymdocent. Op dit moment nog
even “in between jobs” maar mogelijk snel weer
een baan in het primair onderwijs. Voorheen gaf
ik les op een middelbare school in Hilversum
(vmbo). Dit deed ik met veel plezier maar viel me
wel zwaar. De (extra) aandacht die de jongeren
daar op school nodig hadden en de soms heftige
verhalen maakte het mij moeilijk.

Hedendaags ben ik oud en afgetakeld en lukt het
mij niet meer om op de top van mijn kunnen te
presteren. Nu verbind ik mij met atletiek door bij
de bootcamp deel te nemen en zo nu en dan als
speaker aan te treden bij (club)wedstrijden.
Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft jou
dit geleerd?
IK denk dat ik nu zo’n drie jaar mahjong speel.
Anders is het vier. Op vakantie met mijn
toenmalige vriendin zag ik in een winkeltje een
mahjong spel. Met een beetje twijfel deze
gekocht, nog zonder te weten hoe te spelen. Via
internet de regels opgezocht. Het duurde toen
nog een jaar voor ik echt naar een club ging. Dit
was bij mahjongclub de Hoeksteen in Utrecht.
Daarna kwam ik via, Hilversum DENKT, in
aanraking met de Groene Draak in Hilversum.
Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan
Mahjong in de week?
Door de komst van mijn dochtertje en het spelen
bij een toneelvereniging speel ik tegenwoordig
erg weinig. Ik hoop straks weer 1x in de2 weken te
kunnen spelen. Liefst zou ik vaker spelen maar tja,
tijd hè…

Carnaval

Ik ben vrolijk, uitgesproken, maar de echte kenner
zal zeggen rustig en soms wat teruggetrokken.
Ik ben sportief. Ik ben dan ook graag aan het
sporten of aan het genieten van sport (op tv).
Naast sport op tv kijk ik graag politieseries zoals
Grimm, CSI, NCIS en the blacklist.
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
mahjong om?
Buiten mahjong heb ik als hobby atletiek. Vroeger,
in mijn jongere jaren deed ik aardig mee met de
top van Nederland met
hinkstapspringen/verspringen. Op mijn 19de werd
ik Nederlands kampioen hinkstapspringen bij de
junioren met een afstand van 14.05 meter.

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het
Mahjong?

Ik denk dat dat bij het Witte Draak toernooi is
geweest in 2017. Ik stond er niet goed voor en
toen in de laatste ronde kreeg ik de 13 wezen
(volgens mij zelfs op Oost). En daarna nog een
tweetal mooie mahjongs waardoor ik een enorme
klapper maakte naar de top! Eerste die speeldag
en natuurlijk de Nederlandse titel bij NTS
Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij
Mahjong?
Dat was bij het Rode draak toernooi in 2018! Een
vriendschappelijke partij met genodigden hier in
Hilversum. Die avond mocht het gewoon niet. De
eerste ronde met de laatste hand ging de gong
net voor ik mijn steen had gepakt. Met deze steen
had ik een kong gemaakt waarna ik met de
kongsteen Mahjong had. Maar helaas die gong. Ik
liep toen de hele avond achter de feiten aan.
Door Henny en Ed Woons is, in Nieuwsbrief 2, de
volgende vraag gesteld: “Welke Chinese spreuk
spreekt jou het meeste aan?”
Wat is hierop jouw onderbouwde antwoord want
ja/nee alleen is niet genoeg
Tja, dat is een goede vraag. De Chinese spreuk die
mij het meeste aanspreekt is……
Uit welke vier opties kan ik kiezen?? Ken er
eigenlijk geen of niet wetende dat deze Chinees
is!!
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “In de schijnwerper”?
Met welke Mahjong die jij zou kunnen behalen,
zou je een gat in de lucht springen en een
oerkreet uitslaan??
Zo ……. dit is haast het einde van het interview.
Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek “In
de schijnwerper”

Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen
en wat is jouw antwoord op deze vraag?
Nu ik erover nadenk, misschien een vraag over of
ik tegen mijn verlies kan en over mijn reactie bij
het bondstoernooi.
Ja, ik kan tegen mijn verlies maar ben ook erg
fanatiek. Hierdoor kan ik aan tafel soms wel eens
wat luidruchtig zijn en kan het lijken of ik niet
tegen mijn verlies kan. Wil natuurlijk graag
winnen, maar de gezelligheid staat voor mij wel
voorop. Tja, en als je wint is het vaak heel gezellig.
Deze reactie was omdat ik het erg leuk vind om
een beetje te provoceren, vind het soms nogal
stil/saai in de zaal. Maar misschien komt dat door
de denksport. Ik zal het in ieder geval niet op de
leeftijd gooien…
Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Neem mijn uitgesproken mening met een
korreltje zout. En zover dat lukt, blijf mahjong
promoten onder de jongere generatie. Het is een
mooi spel, wat meer aandacht mag krijgen.
And may the wong be with you!!

3. Het Witte Draak toernooi
Tja, ik zou zeggen, zorg dat ik vaker in deze
rubriek kom, want ik ben zo geniaal …. ;)
Haha, nee om eerlijk te zeggen lees ik de
nieuwsbrief nauwelijks waardoor ik geen op- of aanmerkingen kan maken  .

Koen van Dijk, Patricia Schilte
Op zaterdag 24 maart werd op de eerste zaterdag
van de lente gestreden om de felbegeerde Snow
Draak. Tweeënvijftig deelnemers waren naar de
mooie, nieuwe locatie in Hilversum gekomen. Het
deelnemersveld kent nieuwe en trouwe spelers.

Er waren ook deelnemers die nog nooit het Witte
Draak Toernooi hebben overgeslagen en dus al 19
jaar van de partij zijn!

4. Kwalificatie 2de Wereld Mahjong Sport
Spelen (M.I.L.)
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de
Nederlandse Mahjong Bond is er gesproken over
het aansluiten van de NMB bij de Mahjong
International League (MIL). Het besluit is
genomen dat we deze aansluiting gaan maken
mits er geen botsing ontstaat met de statuten van
de NMB.

Vanaf de eerste ronde werd er sterk gespeeld, de
ronde winnaars kregen een gelukspoppetje op
gespeld.
Dit jaar werden er
vele mooie
(limiet) spelen
gemaakt en het
eindresultaat was
dan ook bijzonder
hoog alle
winnaars hadden
meer dan 10.000
punten.
In 2012 haalde de winnares meer punten dus er is
geen nieuw record in de eregalerij opgenomen!

Op datzelfde moment werd er een toernooi
georganiseerd onder auspiciën van de MIL in
Singapore. Anton Kösters (oud-voorzitter van de
NMB) was bij dit toernooi aanwezig en heeft van
de secretaris van de MIL een prachtig aanbod
gekregen, te weten:
Tijdens het MCR Dutch Open kunnen de eerste 6
spelers zich kwalificeren voor de 2nd World
Mahjong Sports Games die in augustus van dit
jaar worden gehouden. Een mooi aanbod waar de
organisatie van het MDO zich ook in heeft kunnen
vinden.
Er gaat voor het Dutch Open verder niets
veranderen, behalve dat het nog leuker zal zijn
om in de top 6 te eindigen.

MCR Dutch Open 2018

1 Jeroen Meijer 2 Sandra v.d. Berkt 3 Eileen Kruize

30 jun 09:00 - 01 jul 17:00 - Berghem
De berchplaets
2-day MERS tournament according to
the MCR rules

5. Tweede Debutantentoernooi
Ivonne Tollenaar
De Mahjongclub, de Paarse Draak organiseert
voor het eerst een Mahjongtoernooi.
Het tweede debutanten toernooi Mahjong
volgens MCR-regels, voor spelers met max 2 jaar
ervaring.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Zelfgebakken taarten, cup cakes, quiche,
pindarotsjes, koekjes, alles wordt uitgestald op de
bar in de foyer terwijl de eerste deelnemers van
de 36 binnen druppelen om in te schrijven en een
warm kopje koffie te drinken. Met iets lekkers
uiteraard.

Terwijl de deelnemers een drankje achteraf
nemen met wat hartige hapjes erbij (gesponsord
door de plaatselijke Coöp) worden de punten
geteld en Lilian neemt de eindstanden door. Van
36 naar nummer 1, waarbij bij elke deelnemer ook
genoemd wordt bij welke club hij/zij speelt.
De nummers een, twee en drie krijgen een
heerlijke tablet chocolade, waarop heel
toepasselijk de Prijs en wedstrijdgegevens
vermeld staan, met logo van De Paarse Draak. En
voor de winnaar van Rode Draak (lees Paarse
Draak) mahjong eveneens zo’n heerlijk tablet
chocolade. Een applaus voor de winnaars, maar
ook een dank je wel en applaus voor de
organisatoren van dit toernooi.
De
winnaar
is
Anneke
van
Schie,
tweede
werd
Jeannette
van
Brons
geest
en

Het is zaterdag 14 april wanneer het tweede
mahjong debutantentoernooi plaatsvindt, dit keer
in het sfeervolle dorpshuis van Vogelenzang,
georganiseerd door de mahjong club De Paarse
Draak. De deelnemers komen uit alle richtingen
van Zaandam tot Nieuwegein en van wel zeven
mahjongclubs.

derde werd Marian Paap.
De winnaar van de Paarse Draak trofee was ook
voor Anneke van Schie.
6. Welke kreten gebruik je aan de MCR-tafel?
Anneke Keyl
Om 12:00 gaat het spel van start. Het is doodstil in
de zaal totdat er klinkt mahjong! Dat is op zich
niet zo vreemd, maar deze gemelde mahjong
moet zijn gemaakt met de Rode Draak. Gelukt dus
en een prijsje ligt in het verschiet.
Na deze eerste overwinning komt het
geroezemoes langzaam op gang, er wordt
gelachen en men is duidelijk in de stemming.
Dit gaat drie ronden door en de tussenstand
wordt elke keer op een groot scherm
weergegeven en nauwlettend in de gaten
gehouden.

Er is vaak nogal wat onduidelijkheid over wat je
mag zeggen en veranderen in je kreet aan de
mahjongtafel. Vandaar het volgende:
Pung oh nee Mahjong: Doe wat je zegt, en roep
niets vooraf aan het woord mahjong, de eerste
call geldt.
Eh Mahjong…… grensgeval maar zal meestal nog
wel geaccepteerd worden door de tafel.

“Eén moment… mahjong”: is zelfs om twee
redenen fout. Je zegt iets en dan pas mahjong,
dus geen geldige claim. Verder is het ook nog zo
dat je in competitie mahjong absoluut niet om
een moment/time out kunt vragen. Er staat bij
MCR duidelijk aangegeven hoeveel tijd iedere
speler heeft, dus bedenktijd vragen is niet
reglementair. De speeltijd is 3 seconden om een
steen te claimen, en 10 seconden voor je
speelbeurt.

geheel en dat ook van iedereen (!) te vragen. Om
misverstanden te voorkomen zijn deze regels
opgesteld, en zoals bij ieder spel/sport heb je
regels nodig om allemaal met de neuzen dezelfde
kant op te staan.
Dit zijn natuurlijk regels voor toernooien. Wat er
op clubs en in de huiskamer wordt gedaan is niet
aan de bond. Mijn advies aan alle clubs is op de
speelavonden de regels in acht te nemen,
daardoor zullen er minder misverstanden zijn.
Verder is de aansluiting naar een toernooi een
minder grote stap, omdat je immers al volgens de
regels speelt.
Helderheid in wat je zegt en daarmee bedoelt,
geeft meer rust aan tafel en vaak veel meer
plezier, en daar gaat het natuurlijk om !!
7. Sakura Taikai
Foppe Bakker

Wat er verder wel eens gebeurd is dat spelers Ron
of Tsumo roepen (de Japanse kreten bij het
riichispel) Die gelden natuurlijk niet bij de Chinese
versie en gelden niet. (Andersom natuurlijk ook
niet, als ik bij Riichi Hu roep is het ook niet geldig.)
Ik probeer ook altijd mensen te leren om aan tafel
maar 5 woorden te gebruiken.
Bloem/Chow/Pung/Kong/Mahjong. De Chinese
kreten zijn natuurlijk ook geoorloofd.
Al het andere heeft niets met mahjong te maken
en maakt het alleen maar warrig. “Doe mij maar
een pungetje”, “die wil ik wel… pung” en
dergelijke uitspraken zijn dus technisch foute
claims en zal je dan ook niet op een toernooi
horen.
Het lijkt allemaal pietluttig, maar zeker
internationaal is het veel beter om alleen deze 5
woorden te gebruiken, dan blijft het aan alle
kanten duidelijk.
Het gaat er dus niet om zo nodig te moeten
straffen, maar om helderheid te houden in het

Zaterdag 7 april was een bijzondere dag voor mij,
het eerste Ricchi toernooi waarin ik
medeorganisator was samen met John Kuijpers;
een echte die-hard in de Ricchi wereld qua
organisatie en qua deelname. Vrijdag 6 april stond
in het teken van de ombouw van de kegelhal tot
een heuse Ricchi arena, daarbij hadden we
uitstekende hulp van Anneke B. te O en Els K. te
U.
Zaterdagmorgen na een onrustige nacht (zou het
allemaal wel goed gaan) ga ik op weg naar
Sportcentrum Berghem, de thuishaven van Ricchi
club Anpai.

Els, John en Olav waren al aanwezig en druk bezig,
ja daar sta je dan. Wachtend op de Junk mats een
beetje rondlopen, de inschrijftafel in orde maken
en dan maar hopen dat iedereen komt.
Lichte paniek is er wel, Nino was er nog niet.
Buiten even kijken en jawel hoor daar was Nino
op een volle parkeerplaats rondjes aan het rijden.
Als volleerde parkeerwachters hebben John en ik
Nino een ereplaats toegewezen op het grasveld
en kon het toernooi, wel een paar minuten te laat,
geopend worden door John.

Over mijn prestaties wil ik het liever niet hebben.
Het was voor mij een toernooi, bekeken vanuit de
kelder van het klassement, ik was vandaag
zogezegd tafelvulling. Maar ook dat heeft zijn
charmes (ik weet alleen nog niet welke). Ik eet er
echter geen boterham minder om en mijn humeur
heeft er ook niet onder geleden (denk ik).
Voor een gedetailleerd verslag van het Anpai
toernooi verwijs ik U graag naar het verslag op de
website van de Mahjongbond.

Graag wil ik het nog wel even hebben over de
goede verzorging van de dames van de sporthal,
niemand kwam iets te kort en overal was aan
gedacht; vegetariërs, speciaal diëten, een
vriendelijk woord voor iedereen, noem maar op.
Kim, Marianne en Ilse nogmaals hartelijk dank
voor de goede verzorging.
Ik durf wel te stellen dat Sportcentrum Berghem
een aanwinst is voor Ricchi spelend Nederland.
Wat me nog wel opviel, dat er zoveel mensen
gelijk weg gaan en niet even 15 minuten kunnen
wachten tot de prijsuitreiking en de vrijwilligers
bedankt worden.
Dat het toernooi toch aangeslagen is bij de
mensen blijkt wel uit het feit dat het Oranda Sai
Kou op 18 Augustus nu al volgeboekt is, een
record. In een week is het toernooi volgeboekt.
John en ik hebben daarom besloten het aantal van
48 op te hogen en per vier extra inschrijvingen te
accepteren.
Dus mocht U als lezer nog zin en tijd hebben,
haast U om in te schrijven voor het Oranda Sai
Kou.

8. Clubkampioenschap De Negen Poorten
Arie Kats
Zaterdag 7 april vond het clubkampioenschap in
het scoutinggebouw plaats.
Ondanks dat het weekend was, waren er al vroeg
mensen aanwezig. Er moesten namelijk tafels
versleept, koffiegezet, en kopjes en glaasjes
worden klaargezet.
Om 9.15 uur druppelen de eerste spelers binnen.
Eerst natuurlijk koffie met een plakje cake,
gebakken door Nicy en Gerard. Om exact 10.00
uur zat iedereen klaar aan de nieuwe tafels om
gezellig een potje mahjong te spelen. Vier rondes
maar liefst! En dat verdeeld over de hele dag. Elke
ronde een andere tafel en andere spelers. En bij
de koffie hadden we gebak! Heel lekker hoor, Ria.

1.Ingrid Broeder, 2 Bert Claessen 3 Martha
Pasterkamp

In de laatste ronde werd het echt spannend, maar
uiteindelijk hadden we toch een winnaar: Barry!
Van harte gefeliciteerd. Zijn naam komt op de
wisseltrofee, die dit jaar voor het eerst
beschikbaar is.

1e Mahjong van Ivanka gemaakt op 10 januari
2018

1 Barry, 2 Nicy en 3. Tonny v.d. Bie
Na het opruimen van de zaal was er nog een
gezellig samenzijn met een hapje en een drankje
en werd de dag nog eens doorgenomen. De dag
werd besloten met een ‘Chineesje’. Een smakelijk
besluit van een zeer geslaagde dag. En dat vond
ik, zelfs ondanks dat ik voor de tweede keer de
pechvogel was. Hij fluit trouwens prachtig!

9.Beaty bij de Rode Draak Twente
Jan Ketzer

De Mahjongvereniging Rode Draak Twente heeft
een aantal historische tradities. Een ervan is de
z.g. BEAUTY.
Elke keer als er gespeeld wordt en er is aan een
van de tafels (of meerdere) een fraaie mahjong
gemaakt, dan wordt deze genoteerd.
Meestal zijn het dan mahjongsamenstellingen, die
veel punten opleveren of heel bijzonder zijn. bv.
de Kleine Drie Draken, Driekleurs Hoeksteen
Chows, of Winst zonder punten.
Deze worden genoteerd met datum, de
samenstelling en de naam van de gelukkige, die
dit heeft gemaakt en vervolgens in de wekelijkse
stand van alle speeltafels opgenomen.

Aan het einde van het jaar worden door een
kleine jury de gemaakte beauty's vergeleken en
beoordeeld. Uit de lijst van genomineerden wordt
dan de BEAUTY van het jaar gekozen en op
het jaarlijkse clubtoernooi met een prijs
uitgereikt. Achterliggende gedachte is hierbij dat
op deze manier geprobeerd wordt het peil van het
mahjongspelen te verhogen.
In januari begint
dit spel weer
opnieuw en zoals
je kunt zien is
Ivanka Sonderman
meteen fris en
fantastisch
begonnen.

2e gemaakt op 9
maart 2018

10. Raadsel Riichi
Anton Kösters
1.Welke steen gooi je weg om zo snel mogelijk
wachtend te worden?

2. Je hebt net een chow gemaakt met teken 2.
Welke steen gooi je nu weg? En noem 2 redenen
om dit eventueel niet te doen.

3. Je bent Oost en krijgt aan het begin van het spel
deze stenen. Welke doe je als eerste weg?

Oplossing NTS-raadsel nieuwsbrief no 2
Er waren geen oplossingen van het Riichi raadsel
van nieuwsbrief no 2

13. Toernooischema
Datum
19-052018
26-052018
16-062018
30-06
01-07

Spelsoort
MCR
C+R
NTS
MCR
MCR
MERS II

Naam
Skôn Spel

Plaats
Berghem

Het groene
Hart
De reus van
Rotterdam
Schoon
Spel

Alphen aan
de Rijn
Rotterdam

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
Nieuwsbrief 4 verschijnt op
woensdag 6 juni 2018.
Kopie inleveren vóór 2 juni bij:
secretaris@mahjongbond.org
Mahjong
...
Steengoed!

Berghem

