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1.Van de voorzitter

Mahjong is een internationaal spel! Ja dat klopt.
Ter voorbereiding van onze vakantie “down
under” ben ik met de Australische Google aan de
gang gegaan en ja hoor in grote steden wordt
Mahjong gespeelt. Ook gezocht naar
Mahjongtoernooien en er een aantal gevonden.

Na verdieping welke variant men speelde, leek het
toch wel erg veel op het Chinese mahjong. De
inschrijfgelden zijn wel hoog maar wat ik al
vreesde, de winnaar gaat met een aardig bedrag
naar huis, reden voor mij om af te haken.
Met onze
gehuurde
4WD
camper
kwamen we
op diverse
campings in
de bush en
speelden we met zijn tweeën dan Mahjong en bij
41 graden (in de schaduw) valt dat niet mee. Veel
leuker was het toen we speelden in een
campkitchen, oma kwam kijken en riep “this is
Mahjong”, ze liep direct weg, haalde haar dochter
erbij, maar ook haar kleindochter van 8 jaar. Zij
speelt al erg goed zei oma. De kleindochter ging
zich bemoeien met het Mahjong spel tot dat oma
ingreep, maar wij vonden het prima. Opvallend is
dat spelers van Mahjong in Australië een
Aziatische achtergrond hebben.
Op 9 maart is de NMB Algemene Leden
Vergadering, ik kijk er weer naar uit om de
bestuurders van de Mahjongclubs te ontmoeten
en besluiten te nemen die goed zijn voor het
Mahjong in Nederland.

2. Jan en Annie Hagman in de schijnwerper
Wat is jullie reactie aan het
begin van het interview voor
de column “In de
schijnwerper”
Verrassend dat jullie ons
vragen voor de column.

Kun je en wil je omschrijven wie Annie en Jan zijn?

vrienden maar dat ging heel anders, we denken
NTS. Maar in 2009 hebben we een cursus MCR bij
Jan Ketzer gevolgd en zijn toen lid geworden van
de Rode Draak Twente.
Hoeveel avonden besteden jullie gemiddeld aan
Mahjong in de week?
Dat verschilt per week, wij hebben onze eigen
club op woensdag en verder nog bij vrienden,
gemiddeld 2 of 3 keer per week.
Wat is het leukste wat jullie overkomen is bij het
Mahjong?

Jan en Annie zijn heel gewone mensen wij hebben
elkaar ontmoet in 2006 en zijn in 2008 getrouwd
en hebben samen 5 kinderen en 7 kleinkinderen.
Kun je aangeven wat jullie hobby’s zijn buiten het
mahjong om?
We mogen beiden graag een boek lezen en wij
fietsen en wandelen graag in de natuur. Ben zelf
ook voorzitter van Vrouwen van Nu, afdeling
Markelo. Dus er is best veel wat we leuk vinden.
De Wissel Markelo
Het leukste wat ons is overkomen, dat kunnen we
zo niet bedenken. Het is voor ons heel belangrijk
dat je leuk en gezellig speelt, dan ga je met een
tevreden gevoel weer naar huis. En op een
Bondstoernooi in 2014 hebben we een heel mooi
Mahjong spel gewonnen.
Wat is het slechtste wat jullie overkomen is bij
Mahjong?
Dat is ons nog niet over komen, het is ons in ieder
geval niet bij gebleven, we blijven positief.
Wat de redactie opvalt: Annie en Jan samen bij de
toernooien.
We spelen ook beiden het spel, dus vinden het
gezellig om dat samen te doen.
Sinds wanneer spelen jullie Mahjong en wie heeft
jullie dit geleerd?
We spelen sinds ongeveer 2007 mahjong en
hebben het in eerste instantie geleerd van

Door Christine Kal is in Nieuwsbrief 1, de
volgende vraag gesteld
Als je al een sieraad zou willen hebben, welke uit
de collectie wordt dat dan?
Ik heb al een hanger met de oostenwind en een
groene draak maar ik zou graag nog een mooi
collier willen hebben, wie weet komt dat nog.
Wacht op de gulheid van Jan.

Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “In de schijnwerper”?
Ga jij altijd voor de winst of vind jij gezelligheid
ook belangrijk?
Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen
en wat is jouw antwoord op deze vraag?
We hadden verwacht, dat jullie ook een vraag
over onze club Het Oosten zouden stellen.
Wij zijn gestart op 19 November 2014 met een
huiskamer club in Markelo omdat we verhuisd
waren van Hengelo naar Markelo. Eind
September 2018 zijn we begonnen met een
cursus MCR. Er meldden zich 8 personen en er zijn
nog 5 enthousiastelingen over dus we zijn in
totaal met 9 personen nu. Om het laagdrempelig
te houden hebben we de cursus gratis gegeven.

Het is toch een aardige organisatie voor de
gastheer en vrouw. De indeling, de spellen en
tover maar eens twaalf stoelen om de drie tafels!
In ieder geval neem ik met mijn rugklachten mijn
eigen stoeltje en kussens mee. ‘n Voordeel is dat
ik de pauze, al liggend op de bank, alle plafonds
kan bewonderen.
Elke keer is er haast een thema voor die dag,
zomer, sinterklaas, regenboog en dit jaar het
varken. Onlangs is het Chinese nieuwjaar
begonnen met dat dier.

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
We hopen, dat iedereen net zo enthousiast is over
Mahjong als wij en wensen iedereen veel Wong
voor het komende jaar.

3. De Regenboogwedstrijd
Trees Meijer

Anderhalf jaar geleden ontstond spontaan het
idee een groter huiskamer toernooitje van
riichispelers te houden. Vier keer per jaar bij een
Anpai lid, dat drie tafels kan plaatsen. De naam
regenboog ontstond omdat er bij het eerste
toernooi een dubbele regenboog stond te
schitteren.

We spelen serieus voor de stand van de Anpai
huiskamerclub, Niji genaamd, wat ook regenboog
betekent.
De grappen en grollen doorspekken het spelen en
de prijsjes zijn daar ook op afgestemd. Het
volgende toernooi is in mei en leggen de zes
dames en zes heren misschien wel een ei! In ieder
geval is plezier voor zes, plezier voor twaalf
geworden!

4. Gezocht Webbeheerder

5. Valentijns toernooi

Jan Warbout

Fons Oude Engberink

Wil jij ons helpen om de NMB-site in de lucht te
houden?
Ja? Dan ben je onze vrouw of man!
We zijn namelijk op zoek naar een webmaster die
de technische kant van onze NMB-site gaat
beheren. Momenteel wordt deze site goed
beheert, maar de huidige beheerder heeft te
kennen gegeven dat hij wil stoppen. Daarnaast
hebben we ook een webmaster die de content
beheert.

Zaterdag 16 februari 2019 begon met mooie rijp
in de natuur en een prachtig opkomende zon. Een
grote oranje bol vanuit China hing boven de
koepel van College Hageveld in Heemstede. Het
beloofde een mooie dag te gaan worden op het
11e Valentijns toernooi, het toernooi van de
EEND,

We zouden graag willen dat deze webmaster
reeds beschikt over de nodige IT-ervaring of een
IT-studie volgt. Verder graag een enthousiast
persoon die het beheren en het oplossen van
problemen, als een uitdaging ziet. Tevens beschikt
over goede communicatieve vaardigheden met
korte reactiesnelheid.
De gemaakte kosten worden uiteraard betaald
door de NMB.
Een overzicht van hetgeen technisch beheer
inhoudt:
•

•
•
•

•
•
•

De site technisch up-to-date houden. Dit
houdt in updaten van WordPress en de
extra modules die zijn geïnstalleerd. Dit
gebeurt 2-wekelijks
Zorg dragen voor de beveiliging van de
website
Monitoren van de site. Bij calamiteiten
wordt dit vanuit het systeem ge-gemaild
Regelmatig back-ups controleren en
indien nodig, bij beschadiging van de
website, in staat zijn deze back-up terug
te zetten
Back-up zijn voor de content manager
In staat zijn uitbreidingen te installeren en
de lay-out van de site aan te passen
Indien de bestuursleden email-problemen
hebben hen ondersteunen

Heb je belangstelling en wil je meer weten, stuur
dan een mail naar voorzitter@mahjongbond.org
of bel 06 5111 9214.

georganiseerd door Bamboe Acht. Het getal 11
zou de deelnemers veel wong moeten brengen,
aldus voorzitter Wil. Ze had een prachtig affiche
ontworpen met daarop bovenaan een paar van
‘bamboe twee-stenen’! Dat stond voor én 11 én
twee eendjes, die onlosmakelijk met elkaar
verbonden behoren te zijn. Bamboe twee = EEND!

Zelf dacht ik oneerbiedig nog even aan
Pekingeend… omdat ik dat heel lekker vind.
Na deze dag hebben we al ‘onze’ Valentijns
toernooien (‘onze’ = 11 in het Frans) in het
gebouw van College Hageveld gespeeld.
De huidige voltallige organisatie kwam al vroeg
binnen om de laatste hand te leggen aan het
toernooi. Onze Bamboe Acht-bakkers hadden
goed naar “Heel Holland bakt” gekeken en
brachten hun heerlijke producten met
enthousiasme naar de koffiecorner.
Vrijdagmiddag de 15e hebben Wil en Jeroen, Rik,
Aty en Jan, Len, Jacqueline, Eric, Marjoleine,
Heleen, Fons en 2 Hageveld-leerlingen de aula
ingericht voor 152 deelnemers aan 38 tafels, een
recordaantal. Om dat te kunnen realiseren werd
dit jaar voor een andere lay-out gekozen. Tevens
werd een ander scoreprogramma opgestart. En
met succes!
Voor mij is Hageveld een soort van thuiskomen. Ik
zat daar 60 jaar geleden op school met verplicht
internaat. Het was toen een seminarie. Mijn broer
was daar 40 jaar docent en zeer veel jaren
conrector. Onze kinderen hebben er ook op
school gezeten. En ik speel er al ca. 28 jaar met
docenten, onder wie clubgenote Len, badminton.
‘Nu daar nog een keer een prijs behalen op het
Valentijns toernooi’ was mijn gedachte.
Geleidelijk aan druppelden de deelnemers binnen:
84 competitiespelers en 68 recreanten. Bij
binnenkomst ontvingen ze een keramisch
mandarijneendje met daarop hun
spelersnummer.

Yvonne en Luuk schreven de competitiespelers in
en Marjoleine en Rik de recreanten. Voorzitter Wil
toonde de deelnemers de affiche met de EEND.
De koffiecorner bleek een succes te zijn. Een grote
mahjongfamilie begroette elkaar. Een mevrouw
van het toernooi in Hengelo herkende mij en
begroette me. Dat gaf een prima gevoel.
Om 9.50 uur opende Jeroen het toernooi, nadat
alle deelnemers hun plaatsen hadden ingenomen.
Om 10 uur sloeg hij op de gong voor de start van
het 11e toernooi. Ik legde mijn fotocamera neer
en spoedde me naar de nis, waar ik mijn eerste
partij speelde.
Op zich speelde ik goed en was veel wachtend,
maar... die ene steen kwam maar niet. Het
resultaat was slechts 1 tafelpunt.
Na deze ronde was er een koffiepauze met die
heerlijke taartjes en ook diverse broodjes. De
twee leerlingen van Hageveld zorgden ervoor dat
iedereen aan zijn trekken kwam.
Dan op naar de 2e ronde. Onze Antoinette zat bij
mij aan tafel. Dat gaf een thuisgevoel. Ik had me
voorgenomen om me beter te gaan concentreren
op het spel. En even niet denken aan Hageveld.
Dat hielp blijkbaar. Ik won de tafel!
Na een heerlijke lunch en enige ontspanning werd
de 3e ronde gestart. Het is dan dikwijls lastig om
weer in je concentratie te komen. Maar dat lukte
toch. Ik maakte zelfs een paar selfdrawns,
waarvan 1 met bamboe acht. Opnieuw won ik de
tafel!
Dan is er de uitdaging om ook in de laatste ronde
de tafel te willen winnen. Na de koffiepauze
kwam Wil P bij me aan tafel zitten. Dat gaf
opnieuw een prima thuisgevoel.
Na een achterstand begon het ineens weer te
lopen. En dat leidde uiteindelijk tot mijn derde
tafeloverwinning. Zou ik een prijs gewonnen
hebben??
Vervolgens werd met verEENDe krachten de zaal
ingericht voor de prijsuitreiking. Drankjes konden
gekocht worden. Snacks werden uitgedeeld.
De raderen van het teltafelteam (ttt) draaiden op

volle toeren. Mijn complimenten voor Jacqueline,
Marjoleine, Iris, Michel en Eric.

Hoeksteen van Utrecht. Vermeldenswaardig is dat
onze Mieke plaats 4 behaalde!

Dan was het de laatste beurt aan Jeroen en
voorzitter Wil voor het presenteren van de uitslag
en het uitreiken van de prijzen.
Gestart werd met een aantal kleinere prijzen zoals
de rode lantaarn, de hoogste hand, de laatste
selfdrawn met een bamboe acht-steen, etc. Onze
Betty won deze selfdrawn prijs bij de recreanten!

Het 11e Valentijns toernooi zat erop. Ik hoorde
alleen maar positieve reacties
De 152 deelnemers gingen met een goed gevoel
naar huis. Deze dag was zeer geslaagd. Mede
namens alle deelnemers bedank ik de
toernooiorganisatie voor de enorme klus, die
geklaard is. Geweldig!!
Volgend jaar kunnen we nog best een aantal tafels
toevoegen.
Dus op naar de 160 deelnemers…….
Tenslotte nog 2 nadenkertjes:
➔ Selfdrawn met bamboe 8 + eindigen op plaats
3 = 11
➔ Ik behaalde 323 MJP. (3x2) + (2+3) = 11
Het getal 11 bracht me blijkbaar heel veel
wong………

Vervolgens werd de uitslag van de Recreanten
gepresenteerd. Op plaats 1, zoals bijna de
gewoonte is, Ida Osinga van De Drie Seizoenen.
Op plaats 2 Joost Tangelder van De Zaanse Muur.
En ik behaalde plaats 3! Supertrots was ik dat ik
een prijs gewonnen had op een landelijk toernooi.
Het kostte wat hoofdbrekens, maar dan heb je
ook wat.

De hartelijke mahjonggroeten van een tevreden
en trotse Fons

6. Mahjongmuseum

Jan Warbout
Wat je altijd al had willen weten over Mahjong in
Nederland.
Zo af en toe krijg ik de volgende vraag, ik heb een
bijzonder mooi Mahjongspel en ik denk dat het
van ivoor met bamboe is. Vaak moet ik de
persoon dan teleurstellen, wat het is van been
met bamboe. Afgelopen week had ik weer een
verzoek uit Bloemendaal, een afspraak gemaakt
en dan op theevisite.
Tenslotte maakte Jeroen de uitslag van de
Competitiespelers bekend. Op plaats 1 Twan van
den Nieuwendijk van ENMV. Op plaats 2 Eveline
Broers van De Negen Poorten. En tenslotte op
plaats 3 Sandra van Wijngaarden van De

Ik zag een schitterend Mahjongspel in een fraai
kistje, ik twijfelde. Wat te doen?
Ik mocht het kistje met het Mahjongspel
meenemen en ik heb het Mahjongmuseum
bezocht, maar ik durfde niet de genoemde proef

uit te voeren. Ik heb foto’s gemaakt en gestuurd
naar Jelte Rep, Dr. Mahjong. Nog dezelfde dag het
antwoord, het is van been met bamboe.
Mijn tip: bezoek het Mahjongmuseum, het is zeer
informatief en wetenswaardig.
Via de volgende link:
http://www.mahjongmuseum.nl/

7. Tsumo Dora toernooi
Nel Hofman
Dora 2019 is het vijfde toernooi georganiseerd
door Mahjongclub Tsumo! Een eerste lustrum
voor de club uit Hendrik-Ido-Ambacht. Het
toernooi kreeg een feestelijk tintje door alle
deelnemers te ontvangen met ‘Lucky Cats’.

Verloop van het toernooi
Na de 1e hanchan startten Anneke, Angelique,
Martin met de koppositie. De 2e hanchan haalde
Nel, Louisette en Ans de top 3. Voor de
totaalscore betekent dit Nel op 1, Angelique blijft
op 2 en Ans op 3.
In hanchan 3 haalde Evelien een prachtige score
van 73.900 en daardoor plek 1, Desiree op 2 en
Michael op 3. Voor de totaalscore betekende dit
een 3e plek voor Evelien, Nel bleef op 1 en
Angelique op 2.
De vierde hanchan behaalden Saskia een 1e,
Anneke K 2e en Ineke een 3e plek. Angelique
scoorde weer in de plus en behaalde de 1e plaats
doordat Nel met -32.000 haar eerste plek opgaf.
Marianne ging van plek 4 naar de 2e plaats. En
Leny maakte nog een sprong want zij ging van
plek 26 naar plek 13 en tot slot naar plek 3.

Voor elke vijfde plaats een chocolade vijf en voor
de winnaars een extra mooie beker.
Vanuit 13 verschillende clubs zijn 48 Riichi spelers
op deze zonnige februari dag naar Wielstaete
gereden. Regina was eindverantwoordelijk voor
de organisatie van het toernooi. Dank daarvoor.
Extra prijzen voor vijfde plekken
Dit keer had Tsumo! de extra prijzen in het teken
van het lustrum staan. Regina vroeg de spelers die
op de 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e plek
geëindigd waren naar voren te komen. De
volgende deelnemers waren de gelukkigen: Ans,
Dimphy, Nico, Louisette, Regina, Reylly, Anneke,
Coen en Janny.

Op het vorige toernooi was het podium voor drie
mannen. De vrouwen hebben revanches
genomen en dit keer het podium opgeëist. Op de
eerste plek eindigde Angelique Delfsma met
81.300 punten. De tweede plaats is voor
Marianne Croeze (65.300) en de derde plaats voor
Leni Janssen (60.500). Trots namen zij hun prijzen
in ontvangst.

De dag is wederom voorspoedig en zonnig
verlopen. Als je goed luistert hoor je nu verspreid
over Nederland een ‘Lucky Cat’ rinkelen. Mocht
de kat jou vandaag niet het geluk in het spel
gegeven hebben dan brengt hij vast de komende
tijd ergens anders geluk.

8. ERMC 2019
Olav Sommers

het EK. Het draaiboek krijgt regelmatig een
update. Er zijn hele mooie shirts in ontwikkeling
voor de scheidsrechters. En over scheidsrechters
gesproken; Ans heeft Riichi spelend Nederland
opgeroepen om deel te nemen aan de cursus tot
Riichi scheidsrechter. Als het examen met succes
wordt afgelegd mag men zich EMA gecertificeerd
noemen. De kosten komen voor rekening van de
Nederlandse Mahjong Bond. Klein puntje van
aandacht: Zowel de cursus als het examen gaan in
het Engels.
Dan zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die op
donderdag middag/avond de zaal mee op kunnen
bouwen en zondag na afloop weer op willen
ruimen. Ben je of ken je iemand die de handen
een paar uurtjes uit de mouwen wil steken, laat je
horen. Het wordt gewaardeerd.
penningmeester@mahjongbond.org

9. Raadsel Riichi
Het ERMC2019 krijgt steeds meer vaste vormen.
Het contract met speellocatie De Kentering in
Rosmalen (gem. ’s-Hertogenbosch) is getekend.

Menno Deij-van Rijswijk
Wat is het
maximaal aantal
mini-punten (fu)
dat je kunt halen
voor een hand
met 1 yaku?

We zijn bezig om Daina Chiba naar Nederland te
halen. Hij zal een masterclass Riichi verzorgen
waar alle deelnemers en verdere
belangstellenden op in kunnen schrijven. Klein
probleempje is dat Daina zich niet heeft geplaatst
voor het toernooi.
Daarom hebben we een verzoek bij de EMA
ingediend om een
wildcard uit te
delen. Vooralsnog is
de Europese Bond
daar niet erg voor te
porren. Maar wij, als
organisatie, laten
het daar nog even
niet bij zitten. Wordt
vervolgd.

Hoe ziet die hand eruit, hoe ga je uit en wat is de
bijbehorende score?
Oplossing MCR-raadsel januari
Anton Kösters
De oplossing staat op onderstaande foto’s:

De dames in de organisatie zitten ook niet stil. De
website en Facebook worden steeds verder
ingevuld met deelnemers en evenementen tijdens

1.gaat uit met 5 stenen: Teken 2 (8pt), Teken 5
(6pt), Teken 6 (8pt), Teken 7 (8pt), Teken 8 (7pt).

2.gaat uit met 8 stenen: Teken 1 (5pt), Teken 2
(8pt), Teken 3 (7pt), Teken 4 (5pt), Teken 5 (6pt),
Teken 6 (8pt), Teken 7 (8pt), Teken 8 (7pt).

10.Toernooirooster.
Datum
16-032019
23-032019
06-042019
20-042019
11-052019

Er waren 3 inzendingen, het antwoord van Gerard
de Bie zat er het dichtste bij.

18-05
en 19052019
25-052019

Spelsoort Naam
MCR
De Reus
C+R
van
Rotterdam
NTS
Witte
Draak
toernooi
Riichi
Sakura
MERS I
Taikai
MCR C+R Skôn Spel
MERS I
toernooi
MCR R
Het Paarse
Draak
toernooi
MCR C
Dutch
Open

NTS

Het
Groene
Hart
toernooi

ENMV

De
Hilversum
Groene
Draak
Anpai
Berghem
Schoon
Spel
De
Paarse
Draak
Schoon
Spel

Kopie inleveren vóór 13 april bij:
secretaris@mahjongbond.org
Mahjong
...
Steengoed!

Berghem
Vogelenzang

Oss

Het
Alphen a.d.
Groene Rijn
Hart

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
Nieuwsbrief 3 verschijnt op
woensdag 17 april 2019

Plaats
Rotterdam

