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1.Van de voorzitter 

Ik ben in de afgelopen weekenden bij het 

Oostpoort- en bij het Rode Draak Twente 

Mahjongtoernooi geweest. Wat mij opviel is, dat 

het aantal deelnemers aan het toenemen is, dit bij 

zowel het NTS als bij het MCR. Je ziet ook dat de 

mahjongtoernooien naar hun maximale 

zaalcapaciteit gaan. Het effect is dat de 

toernooien snel vol zitten en de inschrijvingen 

steeds in een vroeger stadium starten. 

 

Een mooi onderwerp om op het komende 

voorzittersoverleg (zaterdag 17 november 2018) 

te bespreken. Ook willen we graag het beleid voor 

de komende jaren met de voorzitters afstemmen, 

dit onder de noemer “waar wil je dat de NMB 

over 5 jaar staat”. Uiteraard komen er meer zaken 

aan de orde, maar ik verwacht van de 

mahjongclubs nog onderwerpen die zij graag aan 

de orde willen stellen. Graag even mailen naar 

onze secretaris. 

 

Ongetwijfeld heb je reeds inschreven voor het 

Bondstoernooi op zaterdag 8 december 2018, 

mocht dit nog niet het geval zijn, meld je dan aan, 

via onze site. Het aantal aanmeldingen is 

inmiddels de 150 deelnemers gepasseerd. 

 

Op de afgelopen Mahjongtoernooien hebben een 

aantal personen mij benaderd dat ze ook graag bij 

hem/haar in de 

buurt een 

mahjongclub 

willen oprichten. 

Uiteraard 

stimuleren we 

deze initiatieven 

en daar waar 

mogelijk zullen 

we helpen. 

Indien je weet waar deze behoefte leeft, laat ons 

dat weten, stuur een mail naar 

secretaris@mahjongbond.org. Op de Riichi 

Mahjongtoernooien is het noodzakelijk dat er een  



 

 

scheidsrechter is, echter het aantal 

scheidsrechters is nog maar gering. Heb je 

belangstelling, laat het ons dan even weten en 

stuur een mailtje naar onze secretaris, 

secretaris@mahjongbond.org. 

 

Graag zie en/of spreek ik je op een volgend 

Mahjongtoernooi of op het voorzittersoverleg op 

17 november. 

Met vriendelijke groet, Jan Warbout. 

 

2. Chris Janssen In de schijnwerper 

 
 

 

 

 

 

 

Wat is je reactie aan het begin van het interview 

voor de column “In de schijnwerper” 

Een eerste reactie op de uitnodiging die mij te 

binnen schiet: Er stond toch al eerder een stukje 

van/over mij in het mahjong magazine? Gelijk 

opgezocht en inderdaad in jaargang 6 nr. 3 van 

juni 2009. Omdat niet iedereen zich de inhoud van 

dat artikel zal kunnen herinneren, heb ik toch 

maar besloten mij te laten interviewen. 

Kun je en wil je omschrijven wie Chris is? 

Getrouwd met Leni, vader van Alexander (45) en 

Maarten (40) en 40 jaar leraar natuur- en 

scheikunde op het Niels Stensen College. Nu 

inmiddels 12 jaar gepensioneerd en in het 

vrijwilligers werk terecht gekomen.                       

 

 

 

 

Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het 

mahjong om. 

 
Hobby is het verzamelen van alles wat te maken 

heeft met Herman van Veen. Dat doe ik al 50 jaar 

en Herman zelf zegt daarover: “Chris weet meer 

van mij dan ik van mezelf”. Dat verzamelen heeft 

dan betrekking op platen, cd’s, dvd’s, posters, 

krantenknipsels, programmaboekjes en wat ook 

maar op mijn pad komt. In mijn artikel van juni 

2009 stond nog dat je bij mij schilderijen van 

Herman van Veen kon kopen, maar sinds 6 jaar 

heeft Herman daar een agent voor en zorg ik nu 

alleen nog voor zijn archief. Dat doe ik bij hem 

thuis één a twee dagen in de week en werk ik 

thuis ongeveer twee uur per dag aan het 

digitaliseren van zijn krantenarchief. 

Thuis heb ik een grote werkkamer met alleen 

Herman van Veen. Dit tot kleine ergernis van mijn 

vrouw die deze hobby 

maar zozo vindt.  Misschien 

ziet u wel eens van die hele 

grote geveldoeken. 

Meestal in een frame van 

steigerbuizen. Zo heb ik 

acht van deze geveldoeken, 

eentje van viereneenhalf 

bij zeven, meter. Het hing 

tussen de pilaren van Carré. (Zie de foto van de 

“bedank-fles”).  

 

 



 

Je hebt er niets aan, maar ja verzamelaar! Leni zei: 

“geen doeken meer in huis!!!” En ze zei het zo, 

dat ik dacht dat ze het meende. Maar ja, nu mag 

ik het geveldoek van de stadsschouwburg Utrecht 

komen halen…. 

Wat de redactie opvalt: We zien Chris wat minder 

op de toernooien. 

Ongeveer 20 jaar geleden kreeg ik last van 

ménière, een vervelende ziekte met 

verschijnselen als draaiduizeligheid, toenemende 

doofheid en evenwichtsklachten. Inmiddels is de 

slechthorendheid zover gekomen dat ik in een 

ruimte met meer dan vier personen geen gesprek 

meer kan voeren. Daarom zien jullie mij haast niet 

meer op toernooien. In pauzes sta ik er maar wat 

verloren bij. Ook de verjaardagen zijn geen pretje 

meer. 

Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft jou 

dit geleerd? 

Dat mahjongspelen is lang, heel lang geleden 

begonnen. Ik denk rond 1970. Buren uit Indonesië 

speelden het spel en toen ik een van de kinderen 

uit de flat lang bijles had gegeven kreeg ik 100 

gulden. Daarvoor kocht ik toen op de Burg 

Reigerstraat in Utrecht een spel van 85 gulden.  

We speelden met regels van de buren en 

zelfbedachte regels. Zelfbedachte regels? Ja we 

speelden het met vrienden wekelijks en zij vonden 

dat ik te veel chowtjes speelde. Dus nieuwe regel: 

je mocht maar max een chowtje hebben. Toen 

gingen we volgens de NTS-regels spelen. 

Goed ben ik daar nooit in geweest, ik heb 

bijvoorbeeld geen enkele prijs! Maar Leni was 

veel fanatieker, enthousiaster en maakte op de 

computer veel meer kilometers dan ik. Toen 

kwam MCR en ik had me voorgenomen dat niet 

meer te gaan leren, maar Leni wilde naar 

toernooien in het buitenland, maar niet zonder 

mij! En toen Parijs zich aandiende heeft Leni mij 

de regels geleerd en wij naar Parijs. Ton Rijnders 

werd derde en ik vlak achter hem (28 minipunten 

verschil) vierde. Bijzonderheid daar, er waren vijf 

tafels en op twee tafels werd gespeeld met  

 

magnetische stenen. Als je ze als een pung naast 

elkaar legde stootten ze elkaar af op trokken 

elkaar aan.  Er was geen peil op trekken wat er 

zou gebeuren!  

Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan 

Mahjong in de week? 

Tegenwoordig spelen we bij de vereniging de 

Hoeksteen in Utrecht. Op dinsdagavond. Veertig 

avonden en tien avonden spelen we een bepaalde 

wind. De winnaar van de wind krijgt een mooie 

prijs en aan het eind van het seizoen spelen de 

vier winnaars om het clubkampioenschap. En in 

het weekend spelen we vaak met Berry en 

Eveline. Gingen pas nog van de pot heerlijk wild 

eten. Let op “wild” als gerecht en niet als 

omschrijving van ons gedrag. (Ik had het idee dat 

ik het grootste deel van de rekening had betaald!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het 

Mahjong? 

Ben nog een jaar of tien lid van het bestuur van de 

mahjongbond geweest, heb daar een mooie 

zilveren speld voor gekregen. Hielp mee bij de 

organisatie van Wereld- en Europees 

kampioenschap in Nederland (Nijmegen en 

Utrecht) tot het moment dat ik ook de 

vergaderingen niet meer kon volgen door mijn 

slechthorendheid. Jammer. 

Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij 

Mahjong? 
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Het slechtste wat me overkwam was met een 

mooie hand wachten op sluitpaar teken zes en 

niet gezien dat ik zelf een pung teken zes op tafel 

had liggen. Oei, dan kan je lang wachten. 

Door Herman v.d. Berg is in Nieuwsbrief 8, de 
volgende vraag gesteld: · “Wat is het mooiste spel 
wat je ooit gespeeld hebt?” Wat is hierop jouw 
onderbouwde antwoord want ja/nee alleen is niet 
genoeg 
 
Mijn mooiste spel is wel het spel dat ik van Robert 
Rijnders (waar is die gebleven?) kocht. Het was 
het spel van de Franse kampioenschappen 
gespeeld in Reunion Island. Grote stenen, mooie 
afbeeldingen en heerlijk om mee te spelen. Zie 
foto van bamboe een en een bloem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O, je bedoelt het mooiste spel wat ik gespeeld heb 
en niet waarmee ik gespeeld hebt! Sorry! Was wel 
de drie grote draken met pung Oostenwind en 
sluitpaar Westenwind.  Jonge jonge, wat een 
punten! En toch nog wat vergeten.  
 
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende 
persoon “In de schijnwerper”? 
 
Aan mijn opvolger de vraag: “Heb je wel eens een 

tweedaags toernooi gespeeld, zeven rondes en 

niet een keer mahjong gescoord?” (Ik wel en nog 

wel op 1800 km van huis in Murcia!!) 

Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen 

en wat is jouw antwoord op deze vraag? 

Geen vraag over mijn behaalde prijzen? Over het 

antwoord had ik kort kunnen zijn. Nooit! Leni 

heeft een prijzentafel en ik heb een kastje met 

daarin de kleine dingetjes die je krijgt bij de 

 

inschrijving en waarop je speelnummer is 

verstopt. Ook leuk. 

Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 

Ik heb heel veel plezier beleefd aan het spelen van 

mahjong. Zowel in huis, bij de clubs en op 

toernooien. Vandaar dat ik toch hoop jullie nog 

eens te treffen. Misschien bij het 

Domtorentoernooi waar ik mij toch weer voor heb 

aangemeld. 

3. Rode Draak toernooi 
 
Martin van Thiel 
 
De Rode Draak spuwt geen zalvend vuur en 
Hengelo ligt in het Zuiden. 
 
Hengelo verwelkomt ons als nooit tevoren, altijd 
een warm onthaal al kan je niet rekenen op de 
Rode Draak, die kan vuurspuwen of snel worden 
getemd.  Dat laatste gebeurde al in het eerste 
spel, alles rood inclusief de Draken. Rustig werd 
het niet door een zacht gezoem in hoge tonen van 
de geluidsinstallatie, waar de latere winnaar door 
werd afgeleid en met grote achterstand aan de 
eerste ronde begon. Pas toen een zacht briesje 
Zuidenwind de kop opstak bracht ze de zalvende 
Wong naar hem toe. 
 

 1.Ad v.d. Linden 2 Petra Elferink 3 Anja van 
Oorsouw 
 
Puur uit liefde heb ik me laten vertellen. 
Hindernissen waren er nog in laatkomers, 
reservisten, vreemde loopbriefjes, tafel zes 
verkeerd bezet, alweer met Berry aan een tafel, 
een nauwe poort naar het eten en een ronde met 



vertraagde start. Niets kon ons verder uit ons spel 
halen al bracht de Zuidenwind mij in verwarring. 
Eerst dacht ik Zuid weg te leggen en  
 
vergat dat te doen waardoor ik Mahjong weggaf 
met Bamboe zeven. In een volgend spel legde ik 
Zuid weg, maar had dat beter niet kunnen doen 
want de steen daarna trok ik Zuid waarna iemand 
anders Mahjong ging met zelf getrokken steen.  Ik 
dacht terug aan de clubavond waar ik met twee 
Zuidenwinden in de hand de eerst weggelegde 
Zuid liet lopen om verder in het spel met de 
andere Zuidenwind Mahjong te maken. Zuid 
speelde een spelletje met mij, fluisterde mij in dat 
Hengelo in het Zuiden lag, droomde ik tijdens het 
spelen en dat had ik beter niet kunnen doen, want 
alweer gaf ik de winnende steen aan, nou ja in dit 
geval aan Berry en dat vond ik niet erg. Gelukkig 
was het laatste spel van tafel West voor mij, zelf 
getrokken, wat zich doorzette in Noord, waar ik 
de wind meehad en nuchter werd, pienter, alert, 
of gewoon gelukkig terwijl ik besefte dat de Rode  
Draak weer langzaam tot leven begon te komen 
en mij een verkoelend briesje toe blies uit het 
Noorden, zodat ik deze tafel winnend kon 
afsluiten.  
 

 
 
1.Annet Beaumont 2. Bregje v.d. Grind 3. Loes 
Heerze 
 
Alle winnaars feliciteer ik van harte, ik bedank de 
organisatie die immer hartstochtelijk haar werk 
doet en ons verwent met heerlijkheden en lieve 
bewoordingen. Buiten was het zalig weer en 
schopte ik enkele keren een gevonden voetbal 
hard in de kruising van het doel. Ik weet van wie 
die voetbal is meneer, zeggen twee klein jongetjes 
op fietsjes, oh ja zeg ik, ja die is van Martin, het 
lag voor de hand dat ik alert zou reageren met, ik 

ben Martin, maar die kinderachtigheid liet ik 
achterwege en gaf het jongetje de bal mee, dank 
u wel meneer, ik zal Martin de bal geven. In de  
 
avondzon zag ik razendsnelle fietsjes de warme 
zon in het Zuiden tegemoet rijden, terwijl ik me  
omdraaide en Hengelo gedag zei. Tot volgend 
jaar. 
 

4. P&C promotie facebook pagina 
 
Maaike Fleskens 
 
Zoals jullie misschien al hebben gemerkt, is de 

Facebookpagina van de NMB weer actief. De 

toernooikalender zal vanaf nu 

ook worden bijgehouden op 

Facebook, waar u onder andere 

kunt zien of andere mensen die 

u wellicht kent ook naar een 

bepaald toernooi gaan, waar het 

toernooi is en welke club het toernooi 

organiseert. Tevens zal er op de pagina een link 

geplaatst worden naar nieuwe artikelen op de 

NMB-website, zodat u niks meer hoeft te missen. 

Mocht u vragen hebben of tegen een 

(Mahjong)probleem aan lopen, dan kunt u via de 

chat contact opnemen met de NMB. Uw vraag zal 

binnen 24 uur beantwoord 

worden. Organiseert uw club 

een cursus, promotieactiviteit 

of een 

toernooi/clubkampioenschap 

of is er ander nieuws wat u 

wil delen met Mahjongend Nederland? Dan kunt 

u deze informatie doorgeven via de 

Facebookpagina. De NMB-pagina zal hier dan 

aandacht aan besteden. 

 

5.Oostpoort toernooi 
 
Anja Buurman 

Alle dertien wezen goed 

Op een stralende nazomer dag in oktober kom ik 

aan bij het gebouw van YES! Delft en ontmoet 

daar Colette Wabeke van mijn vereniging. Ik vraag  
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haar of ze er zin in heeft en ze antwoordt dat ze 

vandaag gaat voor de Rode Lantaarn. Dat komt, 

omdat het op dit moment niet zo goed met haar 

gezondheid gaat, waardoor ze bijna niks kan 

onthouden. We gaan naar binnen en daar blijken 

al heel wat deelnemers zich te hebben verzameld 

voor het achtste toernooi van Mahjongvereniging  

                                                                                                   

De Oostpoort, die dit jaar tien jaar bestaat.        

Om dat te vieren heeft de vereniging bescheiden 

uitgepakt met voor iedereen een koelkast 

magneetje met het jaartal van oprichting en een 

foto van de Oostpoort in Delft, waaraan de 

vereniging haar naam ontleent. Een naam met 

een dubbele betekenis, omdat Mahjong halen 

met veel punten op Oost, over het algemeen de 

poort is naar succes. Na het begroeten van enkele 

bekenden stort ik me vol goede moed op de 

eerste ronde. Die verloopt voorspoedig en na een 

paar mooie mahjongs met een prettig aantal 

verdubbelingen mag ik me verheugen op de derde 

plaats in het klassement. En dan is het alweer tijd 

voor de lunch, die zoals elk jaar wordt verzorgd 

door Anneke van Doorne, met hulp van haar 

dochter. De kippensoep smaakt net zo lekker als 

bij mijn moeder thuis en ik haal nog even een 

frisse neus samen met onze secretaris Carlos 

Leite.  

 

                                                                                                               

En dan is het tijd voor de tweede ronde. De Wong 

blijkt al snel nergens te bekennen en ik vermoed 

dat die mijn voorbeeld heeft gevolgd en een frisse 

neus is gaan halen. En geef hem of haar eens 

ongelijk. Ik haal geen enkele Mahjong en met een 

totaal van 10 punten zak ik af naar de 

bijbehorende plaats.  

In de derde ronde gebeurt het: een uitroep van 

Colette, fotografen snellen toe en ja hoor: ze 

heeft Dertien Wezen op Oost gemaakt. Natuurlijk 

wil je blij zijn voor een medelid van je vereniging, 

maar mijn eerste spontane reactie is er toch een 

van teleurstelling. 

Gelukkig snel 

gevolgd door 

blijdschap voor 

Colette, die ik het 

immers van harte 

gun. Wat 

geweldig voor 

haar.  

 

Joop van Doorne  

Organisatie 
 

 

 

Het blijkt dat ze van haar nood een deugd heeft 

gemaakt en met als enig spiekbriefje de lijst met 

limietspelen er vol voor is gegaan om welk 

limietspel dan ook te behalen. Voor haar geen 

gewone Mahjongs vandaag, geen Hermannetjes 

of Antonnetjes, zelfs geen Menno. Nee, niks 

minder dan alle dertien wezen goed.                             

In de pauze tussen de derde en de vierde ronde 

probeert Colette me nog van de overtuiging af te 

brengen dat ze vandaag als eerste zal eindigen, 

maar tevergeefs.  

 



 

Als Joop en Anton klaar zijn met tellen, is de 

uitslag onvermijdelijk:  

                                                                                   

Colette Wabeke wint het toernooi, op de voet 

gevolgd door Karl van’t Hazeveld en op iets 

grotere afstand door Dennis Boekstaaf.                             

Het einde van een mooie dag waarop uiteindelijk 

niet Colette maar Janet Visser met de 

spreekwoordelijke Rode Lantaarn naar huis ging. 

6. Ura Dora toernooi            

Zaterdag 22 september werd in Hendrik-Ido-
Ambacht het vierde Riichi-toernooi van 2018 
gespeeld bij Mahjongclub Tsumo! Het toernooi 
kreeg de naam Ura Dora. Vanuit 14 verschillende 
clubs deden 52 Riichi spelers mee. Tsumo! (14) en 
Anpai (8) leverden de meeste spelers. Dit keer 
was het Michael die eindverantwoordelijk was 
voor de organisatie. 

Er waren 52 kraanvogels naar Ambacht gevlogen. 
Voor elke speler één en daarmee werd bepaald 
wat ieders loopnummer was. Regina is daarvoor 
menig uurtje aan het vouwen geweest.  
                                                                                                  

     
                                                                                               
Loek gaf het startsein en de eerste hanchan werd 
gespeeld.  

 

Nel, die het vorige toernooi bij Anpai gewonnen 
had stond na de eerste hanchan op de laatste 
plaats met -60.000 punten.  De Tsumo-spelers 
deden het goed want in elke hanchan stond er 
een Tsumo speler in de top 3: 

In de eerste hanchan was dit Chia Nien. Hij stond 
op nummer 1, Martijn op 2 en Jinbi op 3. 
 
In de tweede hanchan scoorde Saskia goed en 
stond zij op plaats 2, Jinbi op 1 en Cees op 3. 
 
In de derde hanchan was het Janco die punten 
binnen haalde en daarmee op plaats 3 stond, 
Robert op 1 en Jinbi op 2. 
                                                                                                       
In de laatste hanchan sloeg Michael toe en kreeg 
daardoor een plek op het podium. 

Ook dit keer 
had Tsumo! 
extra prijzen 
voor een 
ludieke plek. De 
eerste was voor 
de verliezer van 
de dag en 
Hanneke kreeg 

het eerste uiltje. De tweede was voor degene die 
het hoogst aantal punten in één hanchan had 
gehaald.  Deze plek was voor Harry want door een 
zelfgepakte dertien wezen op de oostplek (oya 
kokushi tsumo) behaalde hij in de 4e hanchan 
66.600 punten. Tot slot was het derde uiltje voor 
degene die net niet op het podium zou komen te 
staan. En dit was …… Harry. Met twee uiltjes gaat 
hij naar huis, wie weet welke wijsheid hem dit 
geeft het op het volgende toernooi. 

De 

prijzen voor de eerste tweede en derde plaats 

 



 

Met scores die dicht bij elkaar liggen zijn de 
podium plekken voor drie mannen. Op de eerste 
plek eindigde Jinbi Jin, het kan niet anders want 
de hele dag was hij in de top 3 gesignaleerd, met 
87.300 punten. De tweede plaats is voor Michael 
van der Sluis (81.700) en de derde plaats voor 
Foppe Bakker (80.100). Trots namen zij hun 
prijzen in ontvangst.   

 
                                                                                                       
De dag is voorspoedig verlopen en alle 
kraanvogels kunnen door stormachtig weer terug 
naar hun eigen club. De organisatie dankt hierbij 
de deelnemers, de bediening van Wielstaete, de 
scheidsrechters en alle leden van de clubs voor de 
hulp bij de organisatie. Tot ziens op het vijfde 
toernooi bij Anpai. 

 

7. Verborgen Schat 
 
Jan Keevel 
 
In maart 2018 ben ik begonnen als vrijwilliger op 

Kasteel de Haar. 

Al snel ontdekte ik een kistje in de Ridderzaal.  

 

 

Dit kistje vertoont grote gelijkenissen met mijn 

eigen mahjong-kistje waardoor mijn 

nieuwsgierigheid werd geprikkeld. Dat was voor 

mij de aanleiding om een verzoek te doen om het 

kistje nader te mogen onderzoeken. Het kistje 

bleek een verborgen schat. 

Het kistje is rondom versierd; de kwaliteit van 

deze beschildering is buitengewoon. De 

afbeelding op de voorkant komt 

hoogstwaarschijnlijk uit "The Story of the Western 

Wing". 

Achter het schuifdeksel werden vijf lades 

zichtbaar; deze lades zijn allen versierd met 

traditionele woordgroepen die stammen uit oude 

geschriften en tradities.  

De combinatie van een mooi gelakt kistje en 

sinogrammen op de lades is niet alledaags en 

maken deze set bijzonder. 

De 144 stenen passen precies in de lades; er mag 

worden verondersteld dat deze set van meet af 

aan één set is geweest.  

De stenen zijn met de hand gegraveerd;  

 

 

 

 

 

 



 

de graveringen zijn mooi en van zeer goede 

kwaliteit. Bamboe-stenen met schreef en kringen-

stenen met volmaakte cirkels maken deze set tot 

een hoogwaardige set. 

Op de geluksstenen staat een zeldzame 

combinatie van dieren en bomen. De bovenste 

serie staat voor kracht, moed, bescherming, 

slimheid; de onderste serie is een felicitatiewens 

voor een geboorte of een verjaardag. 

De bijzondere geluksstenen, de mooie kist, de 

teksten op de lades en de stenen met hun 

graveringen van zeer goede kwaliteit maken het 

een hoogwaardige, respectabele set.  

Deze traditionele set wordt om alle genoemde 

kwaliteiten door verzamelaars in de top 5% 

geplaatst. 

Meer over dit kistje, het onderzoek en een 

documentaire is te vinden op verborgen-

schat.keevel.eu 

 

8. Aki No Taikai toernooi     

Op de zonnige 13 oktober reisde Riichi-spelend 
Nederland af naar Berghem om deel te nemen 
aan het Aki no Taikai, dit jaar georganiseerd door 
Riichiclub Anpai. Gedurende vier hanchan zouden 
de 44 deelnemers het tegen elkaar opnemen met 
als doel het behalen van de eerste plaats. 
 
Het toernooi vond plaats in de gezellige sfeer van 
de Berghemse kegelbaan, onder het geglinster 
van de verschillende kegeltrofeeën in de vitrines 
aldaar. De klank van de gong leek soms te komen                                                                    

 
op onverwachte momenten, maar dat lag aan een 
klok die ook in de zaal hing; deze had namelijk een  
gongslag. Een deelnemer besloot tijdens de derde 
ronde dan ook maar om deze klok stil te zetten. 
Er waren niet alleen Nederlanders op het 
toernooi, maar ook deelnemers uit België. Die 
kwamen zeker niet voor niks: al in de eerste ronde 
wist Chris de Roock een score neer te zetten van 
maar liefst 40.700 punten, de hoogst behaalde 
score tijdens het toernooi. Zij bleef positieve 
resultaten behalen gedurende de dag, en eindigde 
zo op de tweede plaats met een resultaat van 
85.000 punten. 
 

     
                                                                                               
Het toernooi werd echter gewonnen door Foppe 
Bakker, die met 89.100 punten net iets hoger 
eindigde dan Chris. Als hoofdorganisator van het 
toernooi wist hij niet alleen een mooie dag neer 
te zetten voor de deelnemers, maar ook het geluk  
in eigen hand te houden en zo met de eerste prijs 
naar huis te gaan. 
Het podium werd gecompleteerd door Michael 
van der Sluijs, die in de laatste ronde met een 
grote sprong van 34.700 punten richting het 
podium wist te klimmen. Hij eindigde met 82.400 
punten. De verschillen tussen de top drie waren 
erg klein, wat maar weer aangeeft hoe razend 
spannend het dit keer was. 
    

9. Raadsel NTS    

De onderstaande combinatie heb je voor je staan: 

 

                   

http://verborgen-schat.keevel.eu/
http://verborgen-schat.keevel.eu/


 
 
 

Het is nu jouw beurt en je trekt een Oostenwind 

van de muur. Welke steen leg je weg en waarom? 

Oplossing MCR-raadsel september:  
 
Gerard v.d. Bie kwam met de goede oplossing.          
In de eerste situatie heb je 7 tweetallen, die de 
basis vormen voor een chow. Eigenlijk kan je nog 
alle kanten op met bijvoorbeeld een mixed triple 
chows, mixed shifted chows, mixed straight, pure 
straight en bijna alle paartjes kunnen op 
meerdere manieren benut worden. De kringen 1 
en 2 zijn slechts nodig voor een mixed triple 
chows 1-2-3 en voegen het minste toe aan deze 
hand. Één van deze twee kan je het beste 
wegspelen. 

In de tweede situatie zijn 
er 2 verdedigbare opties. 
(1) Je begint met kringen 
9 weg te spelen. Je kan 
dan langs twee wegen 
een mixed shifted chows 
vormen met sluitpaar 
kringen 5. Je bent wel 

afhankelijk van een kringen 3. Of (2) Je begint met 
kringen 2 en probeer een pure shifted chows in 
kringen te maken. Je bent dan afhankelijk van een 
kringen 3 én 7, maar bent flexibel in het maken 
van een vierde chow of pung en sluitpaar. Je 
keuze zal mede afhangen van wat al op tafel ligt. 

10. Rectificatie oplossing raadsel juli NTS 
 
Scoren met chows 
Het maximumaantal punten dat je met een 
mahjong kunt verdienen is de limiet (2000).  
Chows leveren op zichzelf geen punten op, je 
moet het dus hebben van de verdubbelingen. 
 
Voor mahjong krijg je 20 punten.  
Met 20 punten heb je 7 verdubbelingen nodig om 
de limiet te scoren.  
Als je "slechts" 6 verdubbelingen hebt, dan heb je 
32 punten nodig. 
 
Welke verdubbelingen kun je halen met vier 
chows? 
a. Als we kijken naar de verdubbelingen waar je  

 

 

op kunt spelen:                                                             
Vier chows (1x)     Pure eenvoud (1x)                
Verborgen schat (2x)  Zuiver spel (3x) 
Met in totaal 7 verdubbelingen kom je (ver) boven 
de limiet, dus scoor je 2000 punten. 
 

b. Heb je geen pure eenvoud, dan kan Pe-ling eet 
cake je redden, mits je de winnende steen zelf 
pakt: 
20 voor mahjong + 2 voor zelf gepakt + 10 voor 
Pe-ling eet cake = 32 
Met 6 verdubbelingen kom je ook boven de limiet, 
dus scoor je 2000 punten. 
 

c. Mogelijk heb je ook "geluks verdubbelingen": 
•    Winnen van de bodem van de zee (1x) 
•    De maan van de bodem van de zee vissen (3x) 
Op deze geluks verdubbelingen kun je helaas niet 
op spelen.  
De alternatieven A en B geven je meer kans op de 
maximale score. 

 

11.Toernooirooster. 
 

Datum Spelsoort Naam Plaats 

03-11-
2018 

MCR 
C+ R 

Hoeksteen 
van Utrecht 

Utrecht 

10+11-
11-2018 

Riichi 
MERS II 

Roode 
Vijven 

Doesburg 

08-12-
2018 

Riichi 
MCR C+R 
NTS 

NMB IJsselstein 

 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 8 verschijnt op                                    
woensdag 12 december 2018. 
Kopie inleveren vóór 7 december bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
  

http://mahjongbond.org/toernooien/
mailto:secretaris@mahjongbond.org


 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

  

  
 
  

 


