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Beste Mahjongvrienden, 
Voor U ligt de achtste nieuwsbrief van 2018 
 
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
1. Van de voorzitter. 
2. In de schijnwerper. 
3. Gedrag aan tafel in het groene boekje 
4. ERMC 2019 
5. Roode Vijven toernooi Achterhoek 
6. Op bezoek bij Pe-ling 
7. Domtorentoernooi 
8. Jelte Rep en de geschiedenis van mahjong 
9. Bondstoernooi 
10. Raadsel Riichi 
11. Toernooischema 

 

 
 

1.Van de voorzitter 

Op zaterdag 17 november 2018 was het jaarlijkse 

voorzittersoverleg. 21 mahjongclubs waren 

aanwezig met een of twee bestuursleden. Met 

elkaar hebben we vijftien onderwerpen 

besproken en er waren twee presentaties (zie 

verderop in deze NMB-nieuwsbrief). Doel van dit 

overleg is om kennis te nemen van de voorstellen, 

deze van commentaar te voorzien en vooral te  

luisteren naar elkaar. Hierna zal het NMB-bestuur 

bekijken of zij de voorstellen ook omzetten naar 

een voorstel voor de ALV, in maart 2019. Hier kan 

dan een besluit worden genomen. 

 

Het NMB-bestuur heeft o.a. de volgende zaken 

willen bespreken met de mahjongclubs: 

• Waar staat de NMB over 5 jaar, dit wordt 

een beleidsdocument 

• Hoe betrekken we de jeugd bij Mahjong 

• Samengaan MCR competitie- en 

recreanten spelers 

De presentatie van promotie en communicatie 

was een gloedvol betoog over het promoten van 

mahjong, maar vooral ook van communicatie. Met 

elkaar hebben we een afspraak gemaakt, namelijk 

dat elke mahjongclub een contactpersoon levert, 

deze persoon gaat 

meedenken over 

promotie zaken die 

zowel van belang zijn 

voor de NMB in het 

algemeen, als voor de 

eigen mahjongclub.  
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Het organisatieteam van het Open Europees 

Kampioenschap Riichi 2019 (het ERMC 2019) gaf 

een presentatie van de stand van zaken. Zeer 

indrukwekkend wat ze allemaal reeds hebben 

gerealiseerd. Het ERMC 2019 is van vrijdag 21 t/m 

zondag 23 juni 2019. 

Ik wil alle mahjongclubs met hun leden en bestuur 

bedanken voor hun/haar inbreng in deze 

vergadering. 

Kijkend door mijn mahjongbril, zie ik dat mahjong 

steeds meer gaat leven bij de inwoners van 

Nederland. We worden dan ook regelmatig 

benaderd met vragen, zoals: waar kan ik een 

mahjongclub vinden, hoe kan ik het leren en hoe 

richt ik een mahjongclub op? Dat zijn niet altijd 

vragen waar direct een antwoord op gegeven kan 

worden. Immers we hebben geen mahjongclubs 

in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, 

Limburg en Zeeland.  

Belangstellenden 

voor mahjong in het 

hoge noorden 

hebben in de 

afgelopen twee jaar 

een cursus gehad, dit 

met dank aan twee 

mahjongclubs.  

 
 

Na evaluatie komen we niet verder. De kennis en 

ervaring van het mahjongspelen moet uitgediept 

kunnen worden en een mahjongclub daar, zou 

geweldig zijn. Hierbij een oproep, wie o wie zou 

de helpende mahjonghand willen toereiken? Wil 

je meer informatie, stuur een mail naar 

voorzitter@mahjongbond.org 

Graag zie en/of spreek ik je op een volgend 

mahjongtoernooi. 

Met vriendelijke groet, Jan Warbout. 

 

 

 

 

2. Nico Coevoets in de schijnwerper 

 
 

 

 

 

 

 

Wat is je reactie aan het begin van het interview 

voor de column “In de schijnwerper” 

Waarom vragen ze mij in de schijnwerpers? Maar 

na het doorlezen van de vragen die mij nu gesteld 

worden begrijp ik dat wel.   

Kun je en wil je omschrijven wie Nico is?  

Nico is 54 jaar jong, geboren in Schiedam, 

opgegroeid in Vlaardingen en altijd wel rond 

Rotterdam blijven zwerven.  In ben vader van drie 

(puber)meiden die regelmatig in de weekeinden 

en vakanties bij mij zijn. Vier dagen per week werk 

ik als projectmanager bij de gemeente Rotterdam. 

Ik hou mij daar bezig met het begeleiden van 

projecten in de openbare ruimte. Je moet dan 

denken aan herinrichting van gebieden waarin 

riolering, wegen, openbare verlichting, groen, enz. 

worden aangelegd of waar onderhoud aan 

gepleegd moet worden.  Daarnaast heb ik een 

bedrijf waarmee ik trainingen verzorg om mijn 

kennis op het gebied van risico-, contract- en 

projectmanagement over te dragen. 

Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het 

mahjong om?  

In de tijd die ik over hou ga ik bij mooi weer 

samen met een groep vrienden de golfbaan op. 

Normaal is dat in de regio Zuid-Holland maar er 

waren ook uitstapjes naar Spanje of net over de 

grens van Nederland. 
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 Belangrijkste daarbij vind ik het heerlijk genieten 

van de buitenlucht, de gezelligheid en het spel, 

alhoewel dat net als bij mahjong wel eens tegen 

kan vallen. 

Daarnaast heb ik een tijdlang aan fotografie 

gedaan. Door tijdgebrek ligt dat nu op een lager 

pitje maar ik vind het nog steeds interessant om 

bij het maken van een kiekje niet botweg op het 

knopje te drukken maar om te spelen met de 

compositie die ik vast ga leggen. Bewerken doe ik 

de foto’s niet, hou het op puur natuur. 

Wat de redactie opvalt: Een nieuw bestuurslid bij 

Tsumo?  

 
 

Ja, klopt, sinds begin dit jaar ben ik algemeen 

bestuurslid binnen Tsumo!. Mijn inbreng voor de 

vereniging begon eigenlijk met het 

bedenken/uitwerken van een andere 

competitieopzet voor Tsumo!. Daarmee werd ik  

 

                                                                                                    

gelijk gebombardeerd tot lid van de 

competitiecommissie. Toen een van de 

bestuursleden aangaf te gaan vertrekken heb ik 

mij beschikbaar gesteld, een vereniging kan 

immers niet zonder bestuur. En er was/is naar 

mijn idee nog voldoende te doen om onze jonge 

vereniging verder op weg te helpen.  

Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft jou 

dit geleerd?  

Het moet ergens eind jaren ’80 geweest zijn dat 

de basis voor de “Mahjongliefde” is gelegd. Bij 

mijn toenmalige vriendin werd wekelijks de 

Nederlandse versie gespeeld, met seizoenen en 

bloemen. Aan al het mooie kwam een einde en zo 

ook aan het mahjong spelen. Totdat ik begin 2017 

het  

voor het aardappelen schillen opende en mijn oog 

op het artikel viel dat Tsumo! een mahjongcursus 

gingen geven. Ik werd weer nieuwsgierig naar het 

spelletje en heb mij opgegeven, niet wetende dat 

ik daar de variant Riichi ging leren. Nu bijna 2 jaar 

later geniet en leer ik nog elke keer van de 

uitdagingen die Riichi biedt.    

Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan 

Mahjong in de week?  

Gemiddeld is dat denk ik 1 avond per week, 

alhoewel dat de laatste tijd wel eens oploopt tot 2 

á 3 avonden. Naast de clubavonden speel ik ook 

mee in de thuiscompetitie Niji, ga ik naar de 

toernooien en ben ik altijd wel in voor een 

avondje oefenen met wat andere clubleden 

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het 

Mahjong?  

Ik vind het elke keer leuk om bezig te zijn met het 

denkspel Riichi. Er zitten zoveel mogelijkheden in 

het spel dat ik geniet van de voortuitgang in het 

herkennen en kunnen creëren van de combinaties 

(Yaku`s). Om toch een moment te noemen ben ik 

het meest blij met de enige yakuman van “vier  
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gesloten pungen” die ik een paar weken terug 

gescoord heb.  

Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij 

Mahjong?  

Hier wil ik het liever niet over hebben. Mijn 

laatste plaats bij het Anpai toernooi van 13 

oktober jl. vond ik toch wel heel erg bedroevend. 

Bij alle Hanchan’s vierde aan de tafel worden 

deed niet goed. Soms zit het wel eens tegen, maar 

die dag was mijn spel een dieptepunt …. 

Door Chris Janssen is in Nieuwsbrief 7, de 

volgende vraag gesteld: “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!!)  

Nee, in mijn prille loopbaan heb ik in elke hanchan 

wel een keer mahjong gehaald. Dat geeft mij de 

bevestiging dat de component pech ook 

onderdeel is van het mahjongen want als het 

soms tegen zit, is er ook altijd wel een moment 

dat de stenen wel gunstig vallen. 

Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende 

persoon “In de schijnwerper”?  

Wat doe jij om je voor te bereiden op een 

mahjongtoernooi en heb je daar tips voor? 

Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen 

en wat is jouw antwoord op deze vraag?  

Het verzoek kwam als een verrassing dus had ik 

ook niets verwacht ☺ 

Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 

Ja, ik wil het volgende meegeven: 

Laten we blijven genieten van het plezier dat we 

samen kunnen beleven bij het spelen van 

mahjong. Als het af en toe eens tegen zit mag je 

best even chagrijnen maar blijf sportief want (in 

mijn ogen onsportief gedrag) in de vorm van met 

stenen “gooien” of knorren tot nadat de hanchan 

is afgelopen is niet plezierig voor je eigen 

spelvreugde en zeker niet die van je medespelers. 

(ja sorry, maar dit is waar ik mij soms aan erger 

tijdens de toernooien). 

 

 

 
3. Gedrag aan tafel (het groene boekje) 
 
De bron: The Handbook For The Competitions of 
The Cjina MaJiang 
 
The China MaJiang Championship Organizing 
Committee 
 
When playing MaJiang, you  should be patient. 
calm, not be fussy; not two happy to gain a  
good Pie, not two regretful to lost a good Pie, not 
hesitating to discard a useless Pie; not too pride 
when you are in your wishes, not too anxious 
when you are against your wishes; never show 
your 
satisfaction or dissatisfaction in your expressions 
and words. 
 
Ongeveer de eerste vertaling die te krijgen was 
toen MCR opkwam: 
 

Tijdens het spelen van 
mahjong moet je 
geduldig zijn, kalm, 
niet kieskeurig. Niet té 
blij met een goede 
steen, niet je frustratie 
tonend als je verliest, 

niet twijfelen als het om het wegleggen van een 
nutteloze steen gaat. Niet te trots als het allemaal 
lekker loopt, niet te angstig als het niet gaat zoals 
jij wilt. Toon nooit jouw tevredenheid of ergernis 
in jouw handelingen of woorden. 
 

 
4. ERMC 2019 
 
Foppe Bakker 
 
Vanaf heden zal het team dat het ERMC2019 

organiseert een stukje schrijven voor de  
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Nieuwsbrief, zodat de lezers op de hoogte blijven 

van de laatste ontwikkelingen rondom het 

toernooi. 

Het team 

heeft tijdens 

het 

afgelopen 

voorzitters 

overleg een 

presentatie 

gegeven. 

Hierbij zijn 

de volgende  

 

onderwerpen uitgelegd: 

Het team bestaat uit: Ans Hoogland, Olav 

Sommers en Foppe Bakker                                                               

De P&C groep bestaat uit: Diana Kuijpers en 

Maaike Fleskens                                                                                 

Ruggensteun wordt gegeven door John Kuijpers                                                                                                                                            

De verschillende verantwoordelijkheden zijn 

uitgelegd                                                                                              

Het inschrijfgeld is vastgesteld op 130 euro                                                                                                                 

De manier waarop de keuze van de zaal tot stand 

is gekomen is uitgelegd                                                                          

De speelzaal wordt De Kentering in Rosmalen.                                                                                                   

Uiteraard kunnen leden van het team meer uitleg 

geven als iemand vragen heeft. 

Waar het team op dit moment nog niet helemaal 

zeker van is, is de floormanager. Als er onder de 

lezers iemand is die deze taak op zich wil nemen, 

dan graag een mailtje naar info@ermc2019.com 

of doorgeven aan een van de teamleden. 

 

Daarnaast is het team ook op zoek naar 

vrijwilligers! Vooral voor de opbouw, het afbreken  

 

en allerlei taken tijdens het toernooi zouden wij 

goed hulp kunnen gebruiken, dus elk paar 

helpende handen wordt zeer op prijs gesteld!  

Opgeven kan via info@ermc2019.com 

 

 
5.Verslag Roode Vijven toernooi Achterhoek 
 
Ans en Cor hoogland 

Mahjongclub de Roode Vijven organiseerde een 

toernooi in de Achterhoek, onder de rook van 

Doesburg. 

Een MERS II toernooi over 2 dagen waarbij zelfs 

de gelegenheid werd geboden om te overnachten 

op het vakantiepark IJsselstrand. Van de 64 

deelnemers maakte de helft hiervan gebruik, 

gezellig. 

Op dit toernooi viel de beslissing wie Nederlands 

kampioen zou kunnen worden. Foppe Bakker 

stond als nummer 1 en Ans Hoogland stond 2e, 

maar er waren nog meer kanshebbers. 

Echter…. Op het eind werd Pauline van de Linden 

Nederlands kampioen. Foppe kon niet aanwezig 

zijn en Ans stelde teleur door slechts één van de 8 

hanchans te winnen. 

64 deelnemers waaronder een aantal jonge 

mensen voor wie het hun eerste toernooi was, en 

dat is toch een leuk aantal. Helaas moesten we de 

hulp van invallers inroepen want enkele spelers 

hadden zich afgemeld door ziekte en toen op het 

laatste moment ook onze laatste reserve zich 

afmeldde hebben we de scheidsrechter gevraagd 

om toch maar mee te spelen. De andere optie was 

om met een tafel minder te spelen maar wie moet 

je dan naar huis sturen? 

Een goed verzorgde lunch, pepernoten, rookworst 

en bitterballen en enkele chombo’s maakten het 

plaatje compleet. 
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Mede dankzij de hulp van Joke, die niets van 

mahjong weet maar wel weet hoe ze met het 

prachtige Excel bestand van Olav de cijfers op de 

juiste plaats moest krijgen, is het toernooi zonder 

grote problemen verlopen. 

 
Elke ronde 

begon precies 

op de 

afgesproken 

tijd met een 

gongslag, 

hierbij liet Joke 

nog zien dat ze 

ook niet veel 

van de gong 

weet.  

 

 

De laatste ronde werd opgeluisterd door een 

regenbui, die als tromgeroffel op het dak 

neerkwam. 

Een speciale vermelding was er nog voor Janco, 

die zijn 250ste toernooi speelde dit weekend. 

Bij de prijsuitreiking mochten de winnaars hun 

prijs zelf uitkiezen, te beginnen met nr. 1. Zoals 

gewoonlijk bij de Roode Vijven was er geen 

poedelprijs maar wel een prijs voor de vierde 

plaats. 

1 Gerda van Oorschot 2 Désirée Heemskerk                       

3 Janine van Wijk 4 Bert Claessen    

 

 

6. Op bezoek bij Pe-Ling 
 

Jan Warbout  

 

Als voorzitter wil ik graag kennismaken met alle 

leden, die mahjong spelen. De beste mogelijkheid 

hiervoor is natuurlijk de clubavond, want niet alle 

leden komen op de mahjongtoernooien. In de 

afgelopen maanden heb ik de volgende 

mahjongclubs bezocht, De Rode Sleutels in 

Leiderdorp en het Terras in Santpoort Noord. Het 

wordt zeer gewaardeerd dat je komt, men kan 

vragen stellen en het NMB-bestuur heeft nu een 

gezicht gekregen, kortom een en al positiviteit. 

Tot slot word je gevraagd mee te mahjongen en 

daar zeg je natuurlijk geen nee tegen. 

 

Op dinsdag 4 december was het moment om op 

bezoek te gaan bij de mahjongclub Pe-ling, 

spelend in Wilnis. Met veertien leden wordt hier 

elke week mahjong gespeeld (NTS). Ik had al 

begrepen dat er veel vragen waren, maar voordat 

ik de vragen ging beantwoorden, heb ik verteld, 

waar de NMB voor staat, wat de doelen zijn en 

wat we graag zouden willen bereiken. Met het  

beantwoorden van de vragen, heb ik weer veel 

duidelijk kunnen maken en ik hoop dat mijn 

missie is gelukt. Verschillende leden zouden we 

terugzien op het Bondstoernooi. 
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Daarna was het tijd om te mahjongen, dit aan drie 

tafels en met een roulerend systeem, zodat ik met 

iedereen aan tafel lekker NTS heb gespeeld, 

allemaal heel gezellig. 

Graag tot ziens, zullen we maar zeggen. 

 

 

7. Domtorentoernooi 
 
Martin van Thiel 

 
Het idee voor ons Domtorentoernooi werd bijna 
een jaar geleden al geboren en de 
voorbereidingen voor het eerste toernooi van 
Mahjongvereniging De Hoeksteen vingen toen al 
direct aan. Grondig namen we alle facetten van 
een te organiseren toernooi door. Hulp van veel 
mahjongspelers, bestuursleden, tips, alles was 
welkom en hulp kregen we van iedereen. Binnen 
De Hoeksteen gingen diverse mensen aan de slag 
om er iets moois van te maken, Oostenwind 
schilderen, rode lappen kopen en stokken eraan 
maken om de zaal te kunnen versieren, geen 

detail ontsnapte 
aan onze 
aandacht. 
Vanzelfsprekend 
gesteund door 
onze jarenlange 
toernooi 
ervaring als 
spelers, met 
diverse winnaars 
in onze 
gelederen. 

Op de avond voor het toernooi was er wederom 
veel hulp om de zaal goed in te richten en te 
versieren. En aan het toernooi zelf namen heel 
veel Hoeksteen – spelers mee, zoveel hadden we 
er nog nooit bij elkaar gehad op een toernooi. 
De dag zelf verliep nogal verrassend, zacht 
uitgedrukt. Eerst zeven spelers die niet op tijd zijn, 
met uiteindelijk nog drie die echt te laat kwamen. 
Gelukkig door ons op te vangen.  
 

                                                                                                        
Een speler die het toernooi verlaat met 
hyperventilatie, nog nooit meegemaakt, ook goed 
opgelost. Maar helaas bleek bij aanvang van het 
toernooi al dat het loopschema niet klopte. Daar 
was echt iets misgegaan. Met improvisatie 
enigszins opgelost, maar toch onvrede. En terecht. 
Met een mooi slotakkoord zouden we op een 
mooie manier afscheid van elkaar kunnen nemen, 
dat verzacht wat wonden, maar helaas gooide een 
computerupdate roet in het eten, in de eindscore 
wel te verstaan zodat de uitslag in de war werd 
geschopt. Wat een wrange nasmaak gaf.  

 
Treurig dat 
zo’n lange 
voor 
bereiding, 
misschien 
veel te lang 
zou je kunnen 
zeggen, toch 
niet het 
gedroomde 
resultaat 
opleverde. 
Goed, gedane 
zaken nemen 
geen keer, ik 
ben een 

optimistisch mens en ik kijk graag vooruit en zie 
prachtige toekomstperspectieven, of droom ik nu, 
dat kan natuurlijk ook. Iedereen dank voor alle 
adviezen, tips, evaluaties, gesprekken na het 
toernooi. Ook nu leeft iedereen mee, wat 
hartverwarmend is. Het fijne is dat we de 
mahjongbond een nieuw toernooi hebben 
bezorgd, dat was de bedoeling, en dat we een 
poging wagen, of hoe zeg je dat, ons best doen, 
nou ja woorden schieten vaak tekort, om het 
toernooi op de kalender te houden. 
 

 

8. Jelte Rep en de geschiedenis van mahjong            

Dat kan je het beste vragen aan Jelte Rep, 

mahjonger van (bijna) het eerste uur, heeft zeer  
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veel werk verzet om mahjong bekend te krijgen in 

Nederland, maar heeft ook de historie van 

mahjong onderzocht. Over deze historie heeft hij 

een video gemaakt en laat deze nu op  You Tube 

staan. Met deze link vind je het verhaal, maar let 

op, doe de schuif naar links, want dan begin je bij 

het begin.   

https://youtu.be/nv3Pblh_QDs 

Hoe Mahjong Nederland Veroverde. 

Jelte Rep 

geeft 

Mahjong les. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De video stort zich op de vraag: Waar komt dat 
hemelse mahjongspel vandaan? Is het een gift van 
de goden? Of zijn er ook mensenhanden aan te 
pas gekomen? Jawel. In de drukke Chinese 
havenstad Ningbo is een standbeeld te vinden van 
de hoge keizerlijke diplomaat Chen Yumen, die in 
1846 de goddelijke ingeving kreeg om het 
mahjong te bedenken.  

 
mahjong is dus betrekkelijk jong vergeleken met 
andere denksporten als  
schaken, dammen en domino, maar inmiddels 
even klassiek.  
 

 
                                                                                                 
Vanuit Ningbo begon mahjong zijn opmars via 
andere Chinese havenplaatsen.  
 
Het werd gespeeld door hoog en laag, arm en rijk, 
dag en nacht, maar bijna uitsluitend door 
Chinezen. De meeste buitenlanders vonden het 
spel met al die mysterieuze symbolen en vreemde 
tekens te ingewikkeld.  Maar niet de Amerikaan 
John Babcock, die voor Standard Oil uitgezonden 
was naar China en juist wel geïnteresseerd was in 
de Chinese taal, cultuur en passies. Toen tijdens 
een boottocht de wind weg viel, zijn schip stil 
kwam te liggen en de gehele bemanning  
onmiddellijk begon te mahjongen, kreeg ook hij 
een ingeving. Als hij dit spel wat simpeler kon  
maken, zodat het in één avond te leren was, zou 
hij het dan niet naar Amerika kunnen exporteren?  
 
Dat lukte wonderwel en over de oceaan ontstond 
een ware pendeldienst. Vanuit China stoomden 
schepen met duizenden mahjongspellen naar 
Amerika. Vanuit Amerika werden vrachtladingen 
botten aangevoerd om in China tot 
mahjongstenen te worden bewerkt. Hoe meer 
hoe liever. Een ware mahjonggekte brak uit in de 
USA. Maar als het daar stormt, gaat het ook al 
gauw in Nederland waaien. Zowel de heer 
Babcock als de firma Perry Sport haastte zich om 
ook Nederland gek te maken. Het draaide uit op 
moordende concurrentie, waarbij zelfs de rechter 
moest worden ingeschakeld.  
De mahjongspellen vlogen over de toonbank en 
overal, achter de gesloten gordijnen, kletterden 
de stenen.  
 
Al gauw werd een Netherlands Mah-Jongg League 
opgericht en kon het niet langer uitblijven: in 
twee zalen van het sjieke American Hotel werd 
het eerste open Nederlandse mahjongtoernooi 
gehouden. 
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Op 14 november 1924. Goed onthouden, want 
het is zo 14 november2024 en dat eeuwfeest zal 
natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan!  
 
Op deze site vind je alles over het 

mahjongmuseum in Nederland: 

http://www.mahjongmuseum.nl/ 

 

 
9. Bondstoernooi 
 
Jeroen Meijer 
 
Allereerst grote lof voor het bestuur van de 

Mahjongbond! Wat geweldig dat zich 184 spelers 

hadden 

ingeschreven 

voor wat bleek 

een reuze 

gezellig 

toernooi! De 

organisatie was 

goed, 

telaatkomers 

met geldige reden (TG in onderwijstermen) 

werden adequaat vervangen.  

     
                                                                                                   

Het was slim bedacht om de lunch op twee  

 

 

 

momenten te laten beginnen, al ontstond er toch 

een flinke rij voor het buffet.  

Het was goed dat de loterij en de prijsuitreiking in 

redelijk tempo werden afgehandeld, en voor 

zover ik weet, was administratief alles in orde. 

Kortom een goed georganiseerd toernooi. De 

enige minpunten die ik heb kunnen signaleren 

hadden te maken met het klimaat. Binnen, bij de 

MCR-spelers, was er te weinig zuurstof en buiten 

was er te veel water.  Maar over het klimaat is 

deze tijd wel meer te doen. Overheden, grote en 

kleine bedrijven en eigenlijk de gehele mensheid 

heeft de klimaatzaak niet meer in de klauw. Dus 

laten we daar de organisatie maar niet mee 

lastigvallen.  

 
 
 
 
 
 

Winnaars NTS                                                                           
1 Paul Dekema 2. Marcel Tjon-A-Sam 3. Onno 
Kiviet 
 
Voor de verandering speelde ik NTS. Ik stond er na 
Hilversum, Alphen en Utrecht zo goed voor dat ik 
me had voorgenomen alle vier de voor het 
Nederlands kampioenschap meetellende 
toernooien te gaan spelen. Beste drie telden, dus  
ik kon met mijn voorsprong ontspannen spelen. 
Maar toch, bij Nederlands weet je het nooit, 
nummer twee Marcel kon wel eens net zoveel 
Wong hebben als ik in Hilversum!  
Ik heb na elke ronde niet naar de tussenstand 
gekeken of gevraagd. Ik hou wel van een beetje 
spanning.  
Maar ik hoorde gedurende het hele toernooi niets 
over hele mooie handen. 

http://www.mahjongmuseum.nl/
https://mahjongbond.org/fotoalbum/bondstoernooi-2018/
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Winnaars Riichi: 1 Ad v.d. Linden, 2 René Khezam 

3.Pauline v.d.Linden                                                                                       

Dus ik suste mijzelf met de gedachte dat het wel 

goed zou komen. Van Harry Kal, die zo’n twintig 

jaar geleden mij (eega Wil kende Mahjong al als 

kleuter) kennis heeft laten maken met dit 

steengoede spel, heb ik geleerd ‘it ain’t over till 

it’s over’. Dus tot en met de prijsuitreiking was ik 

in onzekerheid.  

Het is gelukt. Ik mag me een jaar lang Nederlands 
Kampioen noemen! Ik ben me ervan bewust dat 
het een twijfelachtige eer is. De Wong was mij een 
paar keer goed gezind, gebiedt de eerlijkheid me 
te zeggen.   
En die Wong maakte het ook best spannend, 
bleek achteraf. 
 

Kampioenen 2018 

Twan nieuwenhuizen (MCR-competitie), Jeroen 

Meijer (NTS), Pauline v.d. Linden (Riichi) en Kees 

Hermsen (MCR-recreanten) 

                                                                                                       

                                                                                               

Winnaars 

MCR-

competitie 

1.Ria v.d. 
Putten          
2. René 
Schellekens      
3. Eric 

v.Balkum 

 

 

Want runner up Marcel had zaterdag veel geluk! 

Maar gelukkig voor mij niet genoeg… 

Erg leuk dat velen me na de prijsuitreiking 

kwamen feliciteren! Jelte Rep, bij wij ik in 

Hilversum ooit mijn eerste toernooi speelde, 

feliciteerde me met de wens dat ik de titel 

waardig zou dragen. Ik denk nog steeds na over 

deze woorden. Het moet iets te maken hebben 

met bescheidenheid. Alles wat ik weet, weet ik 

van een ander… 

 
 Winnaars MCR-recreanten   

1. Gemma Lamers 2. Marijke Hulsink 3. Henk van 
Evert 

 

 



 

 

10. Raadsel Riichi 

Je hebt de volgende hand en trekt de Bamboe 3, 

het is de eerste ronde van oost jij zit op zuid. 

 

                                    
 
De volgende vragen: 
- Welke ste(e)n(en) moet(en) weggelegd worden 
om zo snel mogelijk Tenpai te worden 
- Welke stenen heb je nodig om zo snel mogelijk 
Tenpai te worden  
- Wat is de waarde van de verschillende handen 
de Dora en Ura Dora zijn niet scorend 
- Waarom zou je de Bamboe 3 houden, hoeveel 
stenen heb je dan nodig om wachtend te worden 
- Wat is de waarde van deze hand in het meest 
gunstige geval? 
 

Oplossing NTS-raadsel oktober  
 
Er waren geen oplossingen 

 

11.Toernooirooster. 
 

Datum Spelsoort Naam  Plaats 

12-01-
2019 

MCR  
C + R 
 

Kongrovers 
toernooi 

Zaandam Zaandam 

16-02-
2019 

MCR  
C + R 

Valentijn 
toernooi 

Heemstede Heemstede 

23-02-
2019 

Riichi  
 

Tsumo! Dora Hendrik Ido 
Ambacht 

IJsselstein 

16-03-
2019 

MCR  
C + R 

De Reus van 
Rotterdam 

Rotterdam  

 

 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 1 verschijnt op                                    
woensdag 30 januari  

Kopie inleveren vóór 25 januari bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
  

Het bestuur van de Nederlandse Mahjong Bond 

wenst haar leden met familie en naasten fijne 

kerstdagen toe en een plezierig spelend 

mahjongjaar 2019. 
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