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1.Van de voorzitter 

Allereerst wil ik je een fijn, sportief en vooral 

gezond 2019 toewensen. 2019 is reeds begonnen 

en als ik dit schrijf hebben we net het 

Bondstoernooi 2018 achter de rug. Met een 

vakantie voor de boeg, moet ik mijn voorwoord 

eerder schrijven en de energie die het 

Bondstoernooi me gaf, komt op een goed 

moment. 

Wat een volle bak was het! En wat kun je met een 

ploeg ervaren toernooiorganisatoren en helpende 

handen in korte tijd veel doen. Ook op deze 

plaats: hartelijk dank!  

 

Bij de Nederlandse Mahjong Bond zijn via de 26 

Mahjongclubs, ruim 540 leden aangesloten, 

allemaal leden die het leuk vinden om te 

mahjongen. Echter het mahjongen is weer 

afhankelijk van vrijwilligers die hun/haar club 

runnen, maar ook van vrijwilligers die 

mahjongtoernooien organiseren, waar veel 

mahjongers op af komen, allemaal fantastisch 

werk en ik ben er oprecht trots op dat deze 

mensen dat allemaal doen. 
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Even een klein zijpaadje: ben jij of je 

(klein)kinderen lid van een sportvereniging, dan 

heb je nog een aantal verplichtingen, zoals de 

kleedkamers schoonmaken, bardienst, de kleren 

wassen, bij uitwedstrijden de kinderen brengen 

en halen. Wil je dit niet doen, jammer dan kan je 

geen lid worden (in veel gevallen). 

Vergelijk dat met het spelen van mahjong: op 

toernooien na de laatste gong, zie je vaak mensen 

direct vertrekken (Dit kan een reden hebben, een 

afspraak?) zonder de einduitslag te vernemen, 

laat staan de organisatie even te bedanken.  

 

Dit komt ook in clubverband voor: niet helpen bij 

het opbouwen, niet helpen bij het opruimen, 

maar ook niet bij promotie-acties of plaatsnemen 

in het clubbestuur. 

Deze categorie mahjongspelers noem ik 

“consumenten”, zij nemen eigenlijk een dienst 

van de club af. En eigenlijk vind ik dit niet kloppen, 

vandaar mijn oproep aan deze “consumenten”: 

Mijn goede voornemen voor 2019 is om mijn 

mahjongclub te helpen. 

Ik wens je daarbij heel veel succes en ik weet 

zeker, je krijgt er heel veel dank je wel’s voor. 

Graag tot ziens op een van de volgende 

toernooien. 

Jan Warbout 
 

 

 

2. Christien Kal in de schijnwerper 

 
 

Wat is je reactie aan het begin van het interview 

voor de column “In de schijnwerper” 

Was zeer verrast om gevraagd te worden voor 

deze 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 Christien is?  

Christien is 64 jaar, getrouwd en heeft 2 
volwassen kinderen. 
Geboren en getogen in Haarlem. Opleiding tot 
goudsmid gedaan aan de Vakschool in 
Schoonhoven. 
Een jaartje in Wenen gewerkt en daarna 12 jaar in 
Amsterdam. 

In 1986 voor 
mezelf 
begonnen, 
En omdat mijn 
man docent 
werd aan de 
Vakschool 
wonen we 
alweer 30 jaar 
in De 
Zilverstad. 

 

Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het 

mahjong om?  

Buiten het mahjong en het werk, wat toch 
voornamelijk heel veel zitten is, sport ik graag. 
Zoals zwemmen, vooral zomers, en mijn passie is 
toch wel dansen vroeger modern en nu volksdans. 
Om dit allemaal vol te houden ga ik naar de 
sportschool. 



Daarnaast word ik ook heel blij van beeldhouwen 
op ons eiland, waar ook getuinierd moet worden. 
In de vakantie beeldhouwen we samen op een 
mooie plek in Frankrijk, en maken mooie duiken in 
Zeeland. 
Ik ben ook gefascineerd door glas en maak af en 
toe tyfanie lampen, glas in lood ramen. 
 

Wat de redactie opvalt: De prachtige sieraden, die 

te winnen zijn bij de verloting en je winkeltje 

tijdens de toernooien.  

Het is altijd leuk om te zien dat veel mensen mijn 
sieraden dragen. 
Het is per toeval ontstaan. 
Mijn broer Harry werd 41 jaar en ik heb toen een 
klein rood draakje van goud voor hem gemaakt. 
Zus Wil gilde dat wil ik ook, dus een wat grotere 
van zilver gemaakt en een groene draak erbij. 

 
Deze mocht ik 
toen op een van 
mijn eerste NTS-
toernooi in 
Hilversum 
verkopen. 
 
 
 
 

 
 
 
Langzaamaan is 
de collectie 
gegroeid tot wat 
het nu is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen ook al heel wat prijzen en 
wisseltrofees gemaakt voor verschillende 
toernooien. 
 
 Wat altijd weer een uitdaging is om er iets moois 
van te maken.  

 
Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft jou 
dit geleerd?  
 
Ik mahjong denk ik sinds 2002, geleerd van Harry, 
Wil en Jeroen. 
Zij hadden de regels uitgeplozen en waren er een 
soort van verslaafd aan geraakt. 
In 2004 ons, in ieder geval mijn, eerste toernooi in 
Hilversum gespeeld. 
Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan 

Mahjong in de week?  

Helaas speel ik niet iedere week. 
Ik ben natuurlijk lid van Bamboe Acht, de 
Mahjongclub van mijn zus in Heemstede. 
Wel een beetje ver om elke week te spelen, maar 
als ik er ben altijd leuk. 
 

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het 

Mahjong?  

Het leukste is moeilijk te zeggen. 
Als je niet veel speelt is het altijd leuk. 
Nou vond ik mijn kleine drie draken op het 
afgelopen bondstoernooi wel helemaal top. 
Nog nooit zoiets op mijn plankje gezien. 
En ook zeker het jaarlijkse familietoernooi waar 
bijna iedereen aan meedoet. 
 
 

Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij 

Mahjong?  

Iets slechts heb ik nog nooit meegemaakt. 
Het is een spelletje met in mijn ogen moet je 
geluk en een beetje wijsheid hebben. 



Voor mij is de ontspanning en gezelligheid het 
voornaamste. 

 

Door Nico Koevoets is in Nieuwsbrief 8, de 

volgende vraag gesteld                                                                                      

Wat doe jij om je voor te bereiden op een 

mahjongtoernooi en heb je daar tips voor? 

Nico, op jouw vraag heb ik een kort antwoord. 
Voorbereiding is eigenlijk nul. 
Ik ga er gewoon heen en zie wel wat voor stenen 
er komen. 
Als mijn sieraden meegaan moet er als 
voorbereiding veel gepoetst worden. 
 

Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende 

persoon “In de schijnwerper”?  

Als je al een sieraad zou willen hebben, welke uit 

de collectie wordt dat dan? 

Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen 

en wat is jouw antwoord op deze vraag?  

Ik had niet echt een specifieke vraag verwacht  

 

Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 

Ik wens alle lezers hele fijne mahjong uurtjes. 
En zie jullie ergens aan een tafel. 

 

3. Clubkampioenschap Furiten 
 
Martin Rep 
 
Al in de allereerste speelavond van Furiten in het 

seizoen 2018 sloeg Martha Pasterkamp toe. 

Tijdens de traditionele nieuwjaar wedstrijd met 

Sjef Strik en Martin en Dicky op Martins unieke 

verlichte mahjongtafel ging zij er met de volle 

winst vandoor. Daardoor nam ze meteen de 

leiding in het algemeen klassement. 

Die stond zij daarna 

nauwelijks meer af. Tot begin 

december, toen Dicky Rep in 

de ‘Gooise derby’ met Jelte 

en Ria Rep zo goed scoorde, 

dat ze nummer één werd. 

Maar nog geen dag later, in 

Den Haag tegen Marjan en 

Maurice Demmer, glipte die 

positie haar weer uit handen. 

Het algemeen klassement van 

Furiten is een uitgekiend 

geheel, waarbij de resultaten 

van spelers die vaak spelen, 

zoals Martin en Dicky Rep, 

toch goed kunnen worden 

vergeleken met spelers die 

aanmerkelijk minder Furiten-

potjes spelen. En, zoals 

bekend, vinden bij Furiten 

uitsluitend wedstrijden in 

huiselijke kring plaats, zodat het lidmaatschap van 

de club gewoon altijd lekker gratis is. Furiten is 

dan ook zo’n beetje de enige mahjongclub die niet 

doet aan het werven van nieuwe leden: we spelen 



het liefst onder ons, met familie, vrienden en 

kennissen, dus zo min mogelijk kans op ruzie ook! 

Martha kwam dit jaar niet veel aan spelen toe. 

Uiteindelijk haalden maar negen Furiten-spelers 

dit jaar de verplichte limiet van minimaal tien 

hanchan die nodig zijn om in het algemeen 

klassement te worden opgenomen. Martha 

behaalde die limiet niet alleen, maar zij scoorde 

steeds zo bovenmatig goed dat haar positie 

nauwelijks bedreigd werd. Haar beste resultaat 

haalde ze op 18 juni, toen ze in twee hanchan tot 

een totaal van 116.600 kwam, inclusief uma. 

Dat was ook meteen haar laatste speelavond voor 

dit jaar, want zij werd tijdelijk uitgeschakeld als 

mahjongspeelster, aangezien een nog veel 

belangrijker hoofdprijs de gang van zaken in haar 

leven op z’n kop zette: samen met haar Jan Hein 

kreeg ze een prachtige zoon, Philip.  

 

Twee prijzen in één jaar – mooier is niet 

denkbaar! 

Top-drie van het individueel klassement van 

Furiten (volledige uitslag op de website 

www.furiten.nl) 

1 Martha Pasterkamp  825.700    

2 Dicky Rep    748.600     

3 Marjan Demmer   627.700 

 

4. ERMC 2019 
 
Foppe Bakker 
 
De voorbereidingen voor het ERMC 2019 zijn in 

volle gang. De quota zijn inmiddels bekend. 

Nederland mag 16 spelers afvaardigen, Rusland 

heeft de grootste delegatie met 25 spelers. 

Ondanks dat kun je wel stellen dat wij als 

kikkerlandje toch het tweede land zijn in Europa; 

hoezo minder niveau van Nederland in Riichi-

spelend Europa? Het belooft een spannend 

toernooi te worden.  

 

De status op dit moment:  

- De Facebook-pagina zal up to date 

gehouden worden door Maaike en Diana. 

- Ans is in conclaaf met de verschillende 

scheidsrechters. 

- Het onderkomen van de scheidsrechters is 

geregeld.  

- Olav zit op de centen, wat natuurlijk wel 

zijn voordelen heeft.  

- Foppe schrijft de stukjes aan elkaar. 

- De Nederlandse spelers zijn uitgenodigd. 

- Verschillende Nederlandse spelers 

hebben zich aangemeld 

- De eerste betalingen van het inschrijfgeld 

zijn binnen. 

- Het draaiboek is bijgewerkt. 

- De kleding wordt georganiseerd door de 

dames. 

- De Riichi-sets en de junkmats zijn besteld. 

- Interviews met topspelers staan gepland. 

- De website is up to date. 

 

 

Mahjong voor 

jong en oud! 

 

 

 

 

Tot slot nog dit:  

De eerste speler van het ERMC 2019 is bekend 

namelijk ….. Ans Hoogland 

Tot de volgende nieuwsbrief. 
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5.WK MCR 2019 
 
Jan Warbout 
 
Met het schrijven van dit artikel over het WMC 

2019 wil ik je graag informeren over wat wij als 

NMB-bestuur hebben gedaan en wat nu de stand 

van zaken is. 

Tijdens de zomer van 2018 en na de zomer 

kwamen er steeds meer berichten dat de 

organisatie van het WMC door de Italianen in Pisa 

niet lukte.  

Vanuit de EMA of 

WMO werden we 

niet geïnformeerd. 

Op een Mahjong 

toernooi te Leuven 

dd. 29 en 30 

september heb ik 

een gesprek gehad 

met Luc Humbert, 

de President van de 

EMA. Gevraagd 

naar de status bij het Italiaanse organisatieteam, 

Luc vertelde mij dat zij officieel nog niks hadden 

gehoord en dat ze in afwachting waren. Ik heb 

aangedrongen op duidelijkheid Luc zou zijn best 

doen. 

In de maanden erna wordt duidelijk, dat de 

Italianen het WMC 2019 niet gaan organiseren. 

Door een toevallige samenloop van 

omstandigheden kom ik in contact met een 

mahjongspeler die ons wil helpen bij het 

organiseren van (internationale) 

mahjongtoernooien en die ook voorfaciliteiten 

kan zorgen. 

In alle stilte gaan we aan de slag, op 30 november 

hebben we een gesprek met het desbetreffende 

bedrijf, we bespreken vele punten en het ziet er 

veel belovend uit. Ook de datum van een te 

houden WMC 2019 wordt besproken, (begin 

december 2019). Er wordt een offerte opgesteld, 

deze geeft ons voldoende aanleiding om verder te 

gaan. Inmiddels wordt er een organisatieteam van 

6 deskundigen samengesteld, deze voert diverse 

acties uit en ook deze zijn hoopgevend. Er volgen 

nog enkele gesprekken met het desbetreffende 

bedrijf, mogelijk wil men overgaan tot sponsoring 

van dit WMC 2019. 

We denken een sterke troef te hebben met 5 in 1 

concept op 1 locatie, namelijk: 

1. Een speelruimte voor 240 spelers 

2. Catering gescheiden van de speelzaal en 

voldoende bewegingsruimte met een 

snelle levering van de lunch 

3. Hotelfaciliteiten met voldoende 

beschikbare kamers tegen een 

aantrekkelijk tarief 

4. De locatie is in de regio Amsterdam, zeer 

goed bereikbaar vanuit Schiphol en met 

het openbaar vervoer 

5. Het parkeren met eigen auto is gratis. 

De deelnemersbijdrage valt in de categorie die 

ook de Italianen vroegen, zo rond de 200,- a 240,- 

euro. 

Op 9 december 

melden we de 

EMA dat wij 

bezig zijn met 

het organiseren 

van het WMC 

2019. 

 

 

Op 16 december versturen we ons Bidbook, zeg 

maar ons aanbod om dit WMC 2019 te 

organiseren. 

Een oproep wordt gedaan aan alle EMA-landen, 

om het WMC 2019 te redden en elk land mag een 

aanbod doen. 

Op 31 december krijgen wij een bericht van de 

EMA dat er nu 2 Bidbooks zijn, namelijk van 

Frankrijk en van Nederland. Ook wordt gemeld 

dat de EMA Board members gaan stemmen over 

de beide Bidbooks, deze stemming dient op 13 

januari 2019 te worden afgesloten.                                   

Op 14 januari krijgen wij het antwoord van de 

EMA en de Board members hebben gekozen voor 

Frankrijk. 



Dit is een desillusie voor het organisatieteam en 

het NMB-bestuur, we dachten echt een goed 

aanbod te hebben gedaan. 

Inmiddels heeft de EMA een bericht gestuurd naar 
de WMO en aangegeven dat Frankrijk de beoogde 
kandidaat is voor het organiseren van het WMC 
2019. Op 27 januari staat nu op de EMA-site dat 
Franrijk het WMC 2019 organiseert. Zie 
http://mahjong-
europe.org/ranking/quotas_MCR.html 
 

Ik kan de volgende zaken reeds bekend maken 

over het WMC 2019 in Frankrijk, dit heb ik 

gehaald uit het Bidbook, dus dat staat nog niet 

100% vast. 

De speellocatie is in Villefranche sur Saone (dit is 

30 km boven Lyon). 

 

Speeldagen zijn 30 oktober registratie, en 

Mahjongspelen op 1, 2 en 3 november 2019 

Aantal deelnemers is 256 en er wordt in tien 

rondes gespeelt. 

Inschrijfgeld voor de deelnemers is € 250,-  

Op dit moment valt er nog niets zeker te zeggen 

hoeveel Nederlanders er naar dit WMC 2019 

mogen. De eind ranking van 2018 is hierin leidend 

voor wie er mogen en de EMA-ranking voor het 

aantal plaatsen per land. 

Uiteraard zullen wij dit zo snel mogelijk bekend 

maken. Op de EMA-site worden nu 20 plaatsen 

genoemd voor Nederland, maar kort na 30 april 

2019 horen we het definitief. 

Mocht je nog vragen hebben, laat me het weten, 

stuur een mail naar voorzitter@mahjongbond.org 

6. Kongroverstoernooi 
 

Eric van Balkum 

 

Zaterdag klonk weer veelvuldig ‘Gelukkig 

nieuwjaar’ uit de kelen van de 108 deelnemers 

aan het Kongroverstoernooi. 

In denksportcentrum BOKO zien de MCR-spelers 

elkaar traditiegetrouw weer voor de eerste keer. 

Om 10.30u opende organisator Gert van der Vegt 

het nieuwe mahjongseizoen met een druk op de 

timer. 

Voor sommigen betekent dat de kans om af te 

rekenen met een teleurstellend verlopen 2018, 

anderen hopen het succes van vorig seizoen te 

herhalen. 

Barry de Vos (De Negen Poorten) zit in de laatste 

categorie. Bij de zes landelijke toernooien (incl. 

Bondstoernooi) waaraan hij deelnam eindigde hij 

steevast in de top. Het leverde hem een 5e plaats 

op in de Nationale MCR-ranglijst. 

Na drie ronden in Zaandam was hij de enige met 

de maximale 12 tafelpunten. In de laatste ronde 

scoorde hij 2 punten en werd door ‘good old’ Leni 

Janssen gepasseerd.  

Jaap 

Croeze 

nam de 

prijs 

voor 

Diana 

mee 

naar 

huis 

 

 

De speler van De Hoeksteen van Utrecht 

verzamelde in haar vier partijen meer 

mahjongpunten. Diana Westdijk hoopt een 

minder seizoen achter zich te laten. De ENMV-

speler begint 2019 in elk geval goed met een 

derde plaats. 
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Annechien Deurloo (Haagse Kringen) debuteert 

dit jaar bij de competitiespelers. Ze speelt pas een 

paar jaar mahjong en kwam luttele 3 

mahjongpunten te kort voor een begeerlijke 

Kongroverstrofee. 

7. Kwalificatie 2020 
 
Menno van Lienden 

 
2019 kwalificatiejaar voor WRC 2020 en mogelijk 

OEMC 2020 

Het Wereld Riichi kampioenschap (WRC) voor 

2020 gaat georganiseerd worden in Wenen. Via 

de link: wrc2020vienna.com komen er updates 

over dit toernooi waarvoor 2019 het 

kwalificatiejaar is. 

 

Het Open Europees Mahjong Kampioenschap 

(OEMC) zou georganiseerd gaan worden door 

onze zuiderburen (België) in 2020, echter hebben 

zij dit aanbod ingetrokken. Het is zomaar mogelijk 

dat de organisatie door een ander land opgepakt 

gaat worden (hint hint), indien daar animo voor is. 

Dus ook voor MCR is 2019 een kwalificatiejaar. 

8. Mahjongklas        

Regina Snel, Janco Onnink     

In november en december hebben we mahjongles 

op de basisschool gegeven. Er zijn twee scholen in 

de Hoeksche waard die deze primeur hadden: De 

Schelf in ’s Gravendeel en de Schelp in 

Puttershoek. Totaal waren er 22 leerlingen die de 

cursus hebben gevolgd. De cursus was specifiek 

gericht op de plusgroep, dit zijn leerlingen die 

naast hun reguliere lessen extra projecten hebben 

of wat meer uitdaging krijgen. En een mooiere 

uitdaging dan mahjong leren spelen is nauwelijks 

denkbaar.  De cursus was 6 lessen van ca 1 uur. 

We hebben de leerlingen de basisbeginselen van 

Riichi geleerd (nivo-1) bestaande uit de meest 

voorkomende combinaties en de puntentelling.  

De klas van ‘s Gravendeel met hun 

Mahjongcertificaat 

De leerlingen waren enthousiast en mogelijk komt 

er volgend jaar een vervolgcursus (nivo-2). Na 

afloop van de cursus hebben alle leerlingen een 

certificaat gekregen. Op 25 januari is er een 

schooltoernooi waar de cursisten van beide 

scholen het tegen elkaar gaan opnemen. In Japan 

is er een complete scholencompetitie, maar voor 

Nederland is dit het 1e scholentoernooi. Wie weet 

komen er meer. 

 

9. EK MCR 2020 
 
Jan Warbout 
 
Ongetwijfeld heb je het artikel over het proces 

van het WMC 2019 gelezen! 

Van diverse kanten ben ik nu benaderd het 

Bidbook WMC 2019 om te bouwen voor het Open 

Europees Kampioenschap MCR in 2020! 

Ik denk dat ik niet hoef uit te 

leggen, dat er veel energie is 

gaan zitten in het Bidbook 

WMC 2019 en het ombouwen 

naar een EK MCR 2020 zal ook 

nog de nodige energie kosten. 

Tevens zal je moeten onderzoeken of je 
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organisatieteamleden nog een bijdrage willen 

leveren, is het bedrijf nog beschikbaar en wat is 

de financiële impact. 

De eerste keer hebben we in alle stilte gewerkt, 

maar nu hebben we wat meer tijd. 

Graag zou het NMB-bestuur dit Open Europees 

Kampioenschap MCR in 2020 willen organiseren, 

maar………………………… we willen een duidelijk 

signaal van onze NMB leden dat ook zij dit Open 

Europees Kampioenschap 

MCR in 2020 willen. 

Het Bidbook WMC 2019 

wordt het vertrekpunt 

voor dit EK. 

Onze vraag aan jou is, wil jij dat wij het Open 

Europees Kampioenschap MCR in 2020 gaan 

organiseren? 

Laat mij dit weten door een mail te sturen aan 

voorzitter@mahjongbond.org 

Heb je nog suggesties, stuur dit dan mee. 

Afhankelijk van de respons, gaan we starten met 

het maken van een Bidbook voor het Open 

Europees Kampioenschap MCR in 2020. Overigens 

is dit geen zekerheid dat wij ook daadwerkelijk dit 

toernooi mogen organiseren. 

 
10. TOI TOI 
 
Ans Hoogland 
 
In de gemeente Bronckhorst komt eindelijk 

glasvezel. Het lijkt erop dat de werkers Riichi 

mahjong spelen, met een voorkeur voor Toi Toi.  

11. Google agenda op de website 
 
Eric van Balkum 
 
Na hernieuwd contact met Martin Rep is nu een 

deelbare kalender op de website opgenomen. 

Deze is via pc, smartphone of tablet aan je Google 

Agenda toe te voegen. 

https://mahjongbond.org/toernooikalender-

google/ 

 
 

 
 

 
12 Hilversum denkt 
 
www.hilversumdenkt.nl 

 
Demonstratie van denksporten in het centrum 
van Hilversum. 

Op zaterdag 6 april 2019 laten beoefenaars van 
dammen, go, schaken, mahjong en Othello in 
Hilversum zien hoe boeiend deze spellen zijn. 
Tussen het startschot om 10.00 uur en de 
prijsuitreikingen om 16.30 uur zullen er in het 
centrum talloze partijen worden gespeeld en zal 
er gestreden worden om de 'Hilversum denkt' titel 
voor dammen en go. Daarnaast hopen we stiekem 
dat iemand in staat is om Hans Böhm te verslaan.                                

mailto:voorzitter@mahjongbond.org
https://mahjongbond.org/toernooikalender-google/
https://mahjongbond.org/toernooikalender-google/
http://www.hilversumdenkt.nl/


 
Wilt u 
kennismaken 
met dammen, 
go, othello, 
schaken en 
mahjong? 

 

 

Dan kunt u deze hele dag terecht op het plein de 
Kerkbrink en in de Kerkstraat bij Perrysport waar 
gedurende de hele dag wedstrijden en 
demonstratiepartijen van deze denksporten 
worden gehouden. Daar staan mensen klaar om 
de spelregels en het spel van uw keuze te leren, 
zonder u vooraf op te geven.  
                                                                                           
Dammen: er vindt een 
spectaculair sneldamkampioenschap plaats in een 
tent op Kerkbrink. 

Go: een rapid Go-toernooi in de tent op de 
Kerkbrink. Ter plekke wordt ook info over het Go-
spel gegeven voor alle leeftijden. 

Othello in of bij de tent op de Kerkbrink: er 
worden demonstratiepartijen gespeeld en er 
staan mensen klaar die uitleg geven. Iedereen kan 
spelen met of tegen ervaren spelers. 

's Ochtends gaan wijkteams tegen elkaar schaken.  
Schaakmeester Hans Böhm geeft de 
zaterdagmiddag een schaaksimultaan, iedereen 
kan meedoen! Er zijn ook schakers aanwezig die 
de spelregels kunnen uitleggen. 

 

Hans Böhm 

Leden van Mahjongvereniging de Groene Draak 
laten zien hoe Mahjong gespeeld wordt. Na enige 
uitleg kunt u wellicht een spelletje meespelen 

 

13. Rectificatie 

 
Links op de foto: Kampioen 2018 MCR-competitie 
Twan van den Nieuwendijk. 
 

14 Raadsel MCR 

Anton Kösters 

Twee bijna identieke handen met dezelfde vraag: 
Met welke stenen gaat deze hand uit en met 
hoeveel punten? Dat kunnen er minder dan 8 zijn.  

De hand is nog gesloten en je mag eventuele 
punten voor Self Drawn, Fully Concealed Hand, 
Last Tile, Last Tile Claim, Last Tile Drawn of 
Kongroof hier niet meetellen. Dat mag aan de 
speeltafel natuurlijk wel, mocht je één van deze 
handen eens voor je hebben staan.  

 

 

 

 
 
 

http://www.hilversumdenkt.nl/dammen.html
http://www.hilversumdenkt.nl/go.html
http://www.hilversumdenkt.nl/othello.html
http://www.hilversumdenkt.nl/schaken.html
http://www.hilversumdenkt.nl/mahjong.html
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.schakenmetplezier.nl%2Fimages%2FHans-Bohm-Lyrisch-over-schaker-Carlsen.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.schakenmetplezier.nl%2Fgeschiedenis-.....tot.....-schoolschaken.html&docid=vV8YEcXwmOz5UM&tbnid=wUFjcdVCavYchM%3A&vet=1&w=331&h=176&hl=nl&bih=465&biw=1093&ved=0ahUKEwjj58WxxZXgAhUOUhoKHcchCPYQMwiIASg_MD8&iact=c&ictx=1
http://www.hilversumdenkt.nl/mahjong.html


Oplossing NTS-raadsel december 
 
Kleur aanduiding s - sozu - bamboe; m - manzu - 
tekens; p - pinzu – kringen 
 
Welke ste(e)n(en) moet(en) weggelegd worden 
om zo snel mogelijk Tenpai te worden 
s 3 
Welke stenen heb je nodig om zo snel mogelijk 
Tenpai te worden  
m 3,6/ s 6, 9, 8 /p 6  
Wat is de waarde van de verschillende handen de 
Dora en Ura Dora zijn niet scorend 
m3: p23466 m233445 s78 m6: p23466 m234456 
s78 
Waarde: Pinfu volgende mogelijkheden kunnen 
erbij komen: Tanyao, Riichi, Ippatsu, Tsumo, 
Haitei, Chankan. Minipunten: 20 bij Tsumo en 30 
bij Ron  
Maximaal Mangan: Ricchi, Pinfu, Ippatsu, Tsumo, 
Tanyao, Haitei.  
p6: p234666 m23445 s88 s8: p23466 m23445 
s888 
Waarde: Tanyao volgende mogelijkheden kunnen 
erbij komen: Riichi, Ippatsu, Tsumo, Haitei, 
Chankan (m6), Rinshan Kaihou. Minipunten: 30 bij 
Tsumo en 40 bij Ron. Bij Kong (p6 of s8) voor 
Ricchi declareren 40 bij Tsumo en 50 bij Ron. 
Maximaal Haneman: Ricchi, Ippatsu, Tsumo, 
Tanyao, Haitei.  
s6: p23466 m23445 s678 
Waarde: Pinfu, Tanyao.   Volgende mogelijkheden 
kunnen erbij komen: Riichi, Ippatsu, Tsumo, 
Haitei, Chankan(m6). Minipunten: 20 bij Tsumo en 
30 bij Ron. 
Maximaal Mangan: Ricchi, Pinfu, Ippatsu, Tsumo, 
Tanyao, Haitei  
s9: p23466 m23445 s789  
Waarde: Pinfu.  Volgende mogelijkheden kunnen 
erbij komen Riichi, Ippatsu, Tsumo, Haitei, 
Chankan(m6). Minipunten: 20 Tsumo; 30 bij Ron 
Maximaal Haneman: Riichi, Pinfu, Ippatsu, Tsumo, 
Haitei 
 
Waarom zou je de Bamboe 3 houden, hoeveel 
stenen heb je dan nodig om wachtend te worden 
Voor San Shoku Dojun van s234. Twee stenen om 
wachtend te worden. 
Wat is de waarde van deze hand in het meest 
gunstige geval 
Pinfu, Tanyao, San Shoku Dojun.   

De Volgende mogelijkheden kunnen erbij komen 
Riichi, Ippatsu, Tsumo, Haitei, Chankan (m6).  
Maximaal Baiman: Pinfu, Tanyao, San Shoku 
Dojun, Ricchi, Ippatsu, Tsumo, Haitei. 
 
Menno Deij had een oplossing ingestuurd, deze 
was niet helemaal correct. 
 

15.Toernooirooster. 
 

Datum Spelsoort Naam  Plaats 

16-02-
2019 

MCR  
C + R 

Valentijn 
toernooi 

Bamboe 
Acht 

Heemstede 

23-02-
2019 

Riichi  
 

Tsumo! 
Dora 

Tsumo! Hendrik Ido 
Ambacht 

16-03-
2019 

MCR  
C + R 

De Reus van 
Rotterdam 

ENMV Rotterdam 

23-03-
2019 

NTS Witte Draak 
toernooi 

De Groene 
Draak 

Hilversum 

06-04-
2019 

Riichi 
MERS I 

Sakura 
Taikai 

Anpai Berghem 

20-04-
2019 

MCR C+R 
MERS I 

Skôn Spel Schoon 
Spel 

Berghem 

 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 2 verschijnt op                                    
woensdag 6 maart 2019 

Kopie inleveren vóór 1 maart bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
  

 
 
 
 

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


 


