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Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt een overvolle derde nieuwsbrief van
2019. Dankzij heel veel spontane inbreng van u, is
het voor mij mogelijk er weer iets moois van te
maken.
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Van de voorzitter.
2. In de schijnwerper.
3. Het Witte Draak toernooi
4. Bedankje John Kuijpers
5. De Reus van Rotterdam
6. Nieuwe webbeheerder
7. Stroomstoring
8. Toernooi in Sint-Petersburg
9. Postzegels ERMC
10. Toernooi Valencia
11. Ex-bestuurslid Teus Kamper overleden
12. Sakura Taikai
13. Mahjong in Friesland
14. NTS-marathon
15. Jubileum DE Negen Poorten
16. ERMC
17. Raadsel
18. Toernooirooster

1.Van de voorzitter
Nog even en dan start 20 juni het EK Riichi 2019 in
Rosmalen, eerst met een scheidsrechtercursus en
direct aansluitend een examen, dé kans als je
scheidsrechter wilt worden. Op deze
donderdagavond is ook de EMA-member Board
meeting, het is altijd goed om het een en ander te
bespreken en zo mogelijk besluiten te nemen. Op
de avond melden zich de eerste deelnemers en op
vrijdag is de officiële opening. Hierna start het
Riichi toernooi t/m zondag. De organisatie doet
zijn uiterste best om dit spektakel tot een succes
te maken, zodat de deelnemers met een goed
gevoel huiswaarts kunnen keren en we Riichi
onder een grote groep mensen bekend hebben
weten te maken. Ik wens de organisatie de
komende maanden nog veel sterkte en veel
succes toe.

Op korte termijn weten we definitief hoeveel
plekken we krijgen op het WK MCR 2019 in
Villefranche sur Saone, begin november. Aan de
hand van de ranking 2018 zijn de mogelijke
deelnemers benaderd.
Ik ben bij een aantal Mahjongclubs actief geweest,
soms komen hier mooie dingen uit voort, een
nieuwe Mahjongclub of meer leden via het geven
van mahjong cursussen of er gebeurt iets
bijzonders. Je geeft Mahjongcursus bij het Terras
in Santpoort Noord, één van de deelnemers
vertrekt naar Friesland en vertelt mij dat ze daar
graag wil Mahjongen. Echter er is daar geen
Mahjongclub. Lees in deze NMB Nieuwsbrief, hoe
het Alicia vergaat in het mooie Friesland.

Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
mahjong om?
Naast mahjong spelen ben ik op verschillende
manieren druk met muziek. Ik speel zelf gitaar en
dat doe ik eigenlijk iedere dag. In de loop van de
jaren heb ik een aardig repertoire opgebouwd en
te pas en te onpas zing en speel ik nog weleens op
verzoek.

Ik wens je weer veel leesplezier en graag tot ziens,
mogelijk bij een van de Mahjongtoernooien. Jan
Warbout

2. Berry Heijn in de schijnwerper
Wat is je reactie aan
het begin van het
interview voor de
column “In de
schijnwerper”
Wie wil dat nou niet?
Nee, alle gekheid op
een stokje, het is
iedere keer weer een
prachtige nieuwsbrief die verschijnt en ik vind het
leuk om er een bijdrage aan te leveren.

Ik zit ook op twee koren: de maandagavond is
gewijd aan het IJsselsteins Zeemanskoor en op
donderdag zing ik bij De Lekzangers in
Nieuwegein. Ook regel ik het geluid bij de
optredens van een muzikale activiteitengroep.
Met het IJsselsteins Zeemanskoor hebben we ook
opgetreden bij de opening van het WK Mahjong in
2010 in Utrecht.
Dat was een leuke combinatie.

Kun je en wil je omschrijven wie Berry Heijn is?
Een gepensioneerde belastingambtenaar met een
passie voor (Nederlandstalige) muziek en dan
vooral Boudewijn de Groot. Ik ben geboren en
getogen in Utrecht en sinds 1985 getrouwd met
Eveline, samen hebben we 2 zonen. Wij wonen al
meer dan 30 jaar met veel plezier in IJsselstein.
Mijn hobby’s hebben vooral met muziek te
maken, maar ik ben ook vaak op het hockeyveld
te vinden. In het verleden als coach van de teams
van onze kinderen en de laatste jaren als trouwe
supporter langs de lijn.

Om fit te blijven ga ik een paar keer per week naar
de sportschool, waarbij de eerlijkheid mij gebiedt
te vermelden dat het daar ook heel gezellig is na
afloop.

Wat de redactie opvalt: In tegenstelling tot
echtgenote Eveline zie jij de wong als een
belangrijk element bij mahjong.

eerste jaren waren dat er een stuk of 3 per jaar.
Het leuke is dus dat we alles hebben
meegemaakt, steeds meer toernooien, de
oprichting van de NMB en de toernooien in het
buitenland; dat was in het begin echt bijzonder.
Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan
Mahjong in de week?
De laatste jaren veel minder dan vroeger. In het
verleden speelde ik iedere week bij De Negen
Poorten, nu blijft het bij iedere twee weken een
avondje met Chris en Leni.

Het zal altijd wel een strijdpunt blijven, misschien
heeft ze wel gelijk, want ze eindigt meestal hoger
dan ik, maar dat zal ik nooit toegeven. Ik zeg altijd
dat de een veel meer geluk heeft dan de ander…..
Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft je dit
geleerd?
Eind jaren ’80 waren we bij een collega van
Eveline op visite en daar kwam een houten kistje
tevoorschijn met een oud mahjongspel erin. Wij
waren meteen geïnteresseerd en hebben
diezelfde avond nog een start gemaakt met de
spelregels. Dat waren, zoals bij velen, eigen regels,
maar de basis van chow, pung en kong hadden we
snel door. In 1990 leerden we via werk Chris en
Leni Janssen kennen. Die speelden ook en al gauw
troffen we elkaar iedere week voor een avondje
mahjong. De regels die zij hanteerden mixten we
met de onze en dat ging prima.
Begin jaren ’90 stond in het Utrechts Nieuwsblad
een advertentie waarin een mahjongtoernooi
werd aangekondigd in Utrecht. Wij hebben ons
daar meteen voor ingeschreven zonder verder na
te denken over de regels, we dachten dat
iedereen wel zo’n beetje hetzelfde deed. Dat
bleek niet zo te zijn! We maakten kennis met de
Nederlandse Toernooi Regels (NTS) en leerden het
slangen- en windenspel, daar hadden we nog
nooit van gehoord. Er deden zo’n 20 spelers mee.
Vanaf dat moment gingen we NTS spelen en
begonnen de eerste toernooien te ontstaan. De

Wat is het leukste wat je overkomen is bij het
Mahjong?
De eerste keer dat ik een prijs won. Dat was in
Rosmalen in 1995. De prijs bestond uit een
kunstwerk dat nog steeds een mooi plekje in huis
heeft en een bijbehorende oorkonde. De winnaar
kreeg een minder mooi kunstwerk en probeerde
nog te ruilen, maar met mijn derde plaats nam ik
de mooiste prijs mee naar huis.

Wat is het slechtste wat je overkomen is bij
Mahjong?
Op een toernooi vergat de organisatie de gong te
luiden voor het einde van de ronde. De ronde
werd met bijna twee minuten verlengd en in die
tijd maakte iemand mahjong. Dat kostte mij mijn

eerste plaats aan tafel en een podiumplek. Toch
jammer.
Door Annie Hagman is in Nieuwsbrief 2, de
volgende vraag gesteld
Ga jij altijd voor de winst of vind jij gezelligheid
ook belangrijk?
Natuurlijk moet je voor de winst gaan, daar is een
toernooi voor. Maar als ik dan toch moet
verliezen, dan graag aan een gezellige tafel. En die
zijn gelukkig toch in de meerderheid.
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “In de schijnwerper”?
Vind je dat er verschil zit in de speelwijze van
mannen en vrouwen?
Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen
en wat is jouw antwoord op deze vraag?
Vind je het leuk om toernooien in het buitenland
te spelen?
Ja, het is altijd leuk om op die manier in contact te
komen met buitenlandse spelers. Ook de etentjes
na afloop zijn vaak heel gezellig.
Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Leuk dat je de tijd nam om dit stukje te lezen en
tot ziens aan de mahjongtafel!

3. Het Witte Draak toernooi
Koen van Dijk
Een jubileum: De 20e keer Het Witte Draak
toernooi met 56 NTS-spelers. In vier rondes van
ieder vijf kwartier werd er gestreden om de fel
begeerde Witte Draak. De winnaar van vorig jaar
(Jeroen Meijer) was erbij om zijn positie tot het
uiterste te verdedigen.

De fel begeerde witte
draak

Na vijf kwartier intensief spelen, een kwartiertje
om even op adem te komen, een kopje koffie, en
bij te komen van de intensieve start.
Ondertussen wordt aan de tafel van de
wedstrijdleiding druk gewerkt om de stand na de
eerste ronde te kunnen publiceren. Het
telprogramma hapert eventjes, maar via een
omweg komen uiteindelijk toch de scores op het
scherm. De eerste ronde is gewonnen door Gerrit
Kragt.
Na vijf
kwartier
gaat de
gong
weer.
Nu is het
tijd voor
een
heerlijke
lunch in de centrale ontvangsthal: soep, broodjes,
salades, fris.
Als de spelers na een uur pauze weer de zaal in
komen, worden de standen na de tweede ronde
bekend gemaakt. Annemiek Rabs is de grote
ronde winnaar. Met een limietspel van 2000
punten stijgt zij daardoor van plaats 49 naar
plaats 2 in het klassement net achter Gerrit.
Ook Ria Zaal maakt een 2000 punten limiet. Het
spel komt nu dus goed op gang. De spanning
stijgt. Na de theepauze blijkt dat er ook in de
derde ronde stevig is gestreden.
Annemiek heeft de aanval op Gerrit stevig ingezet
met het jadespel, dus ze heeft wederom 2000
punten.

Annemiek
met haar
jadespel

Hij loste technische vraagstukken voor het
mailverkeer op. Hij was promotor van mahjong.
En hij
maakte
zich
sterk
voor
het
binnen
halen
van het
EK
Riichi
2019 in
Nederland.

Haar ronde score is 11086 punten. Ze streeft
Gerrit voorbij die in deze ronde genoegen moest
nemen met de vierde plaats
En dan de laatste ronde. De spelers beginnen wat
vermoeid te raken. Geen limietspellen meer.
Annemiek kan haar positie behouden. Helaas
heeft de Wong Gerrit Kragt verlaten. Ook is het
Jeroen niet gelukt zijn winnaarspositie van vorig
jaar te behouden. Annemiek is duidelijk de
winnaar.
We kijken terug op een gezellig en (ont)spannen
jubileum toernooi.
v.l.n.r.:
Albert Bakker
(3) Annemiek
Rabs (1)
Gerrit Kragt
(2)

Dat toernooi vindt plaats in juni en ook daar spant
John zich nog voor in.
En nu stopt hij ermee.

4. Bedankje John Kuijpers

We zijn John veel dank verschuldigd! In al die
jaren heb ik altijd op een prettige wijze
samengewerkt met John en we hebben veel
mooie resultaten bereikt. Natuurlijk mogen we
Els, de vrouw van John, niet vergeten. Dankzij Els
ging het voor John gemakkelijker en leuker. Dus
ook aan Els mijn hartelijk dank voor alles wat je
voor het Mahjong hebt betekend.

Jan Warbout

Ik wens jullie veel plezier en gezonde jaren toe in
deze nieuwe fase van jullie leven.

John Kuipers is gestopt met zijn laatste “ding”
voor het Mahjong in het algemeen en voor de
NMB in het bijzonder. Hij heeft zijn
werkzaamheden als webmaster technisch voor de
NMB overgedragen. Op gevaar af dat zaken
onvermeld blijven, wil ik toch een kleine
bloemlezing geven wat hij betekend heeft voor
Mahjongend Nederland.
John is een veelzijdig man. Hij was een van de
belangrijke organisatoren van het World Mahjong
Championship 2010 in Utrecht. Hij ontwierp,
bouwde en beheerde vele jaren de NMB-website.

En wellicht tot ziens.

5. De Reus van Rotterdam
Ad v.d. Linden
Het was weer een feestje in Rotterdam. Met 44
recreanten en 76 competitiespelers werd weer
gestreden om de titel Reus/Reuzin van
Rotterdam. Het was perfect Mahjong weer.
Buiten regende het en binnen werd het naar mate
de spanning opliep lekker ‘zomers’.

1.Sophie
Kempers
2.Eveline
Broers
3.Twan van
Nieuwendijk

De start was zoals altijd weer spannend. Altijd kijk
je als organisatie uit naar het moment dat de
eerste gongslag te horen is. De voorbereiding van
deze editie van de reus was wel heel erg
chaotisch. In totaal 12 wijzigingen. Natuurlijk zijn
er hele goede redenen om af te zeggen, dat staat
als een paal boven water, maar afzeggen moet
echt niet te gemakkelijk gedaan worden.
Maar de gong klonk en de zaal zat weer vol en
afgaande aan de enthousiaste reacties heeft
iedereen het naar zijn/haar zin gehad. Na een
aantal spannende rondes werden de prijzen
verdeeld.

Als Reuzin van Rotterdam werd Sophie gekroond.
Zij mag deze eretitel het komend jaar weer
dragen.
Nu weer een jaartje rust en op naar de 2020
editie. Iedereen bedankt voor hun sportieve
bijdrage en vooral voor de gezelligheid tijdens de
dag. Tot volgend jaar.
Jaap, Zeger, Menno en Ad

6. Nieuwe webbeheerder
Jan Warbout

Deze keer gingen de prijzen voor de recreanten
naar:1. Annemarie Verhoeven 2. Marlies van
Leeuwen en 3. Herman van der Berg
En hoewel de organisatie er ‘alles’ aan gedaan had
om Sophie van de winst af te houden door haar
EMA Observer te maken, ze haalde in de laatste
ronde iedereen in en won voor de 3e keer op rij.
Een oprecht fantastische prestatie.

Welkom, Barry de Vos, aan boord bij de NMB, je
bent inmiddels gestart als webmanager met name
voor de technische zaken met als hoofdtaak de
NMB-site in de lucht houden, toegankelijk houden
en storingen oplossen. Ik wens je heel veel succes.

7. Stroomstoring
Ria van der putten

8. Toernooi in Sint-Petersburg
Martin van Thiel

Het is maandagavond, onze Niji-avond, na een
hele hectische dag. Er was het schietincident in de
sneltram in Utrecht. Dit komt wel heel dichtbij, als
je in IJsselstein woont en de sneltram een veel
gebruikt vervoermiddel is voor de mensen in
IJsselstein. Natuurlijk wordt er over gesproken,
maar dan wordt er Riichi gespeeld. Dan na een
uurtje mahjongen zo uit het niets zitten we in het
pikkedonker.

Zowel binnen als buiten geen licht. Maar je bent
diehard of niet, dus op zoek naar licht. Zo al zo
hebben er drie een zaklamp in de mobiele
telefoon en Eveline heeft een lamp op batterij
voor in de caravan.

Het is behelpen met een lampje midden tussen de
mahjongstenen, maar vroeger benoemden we
ook de stenen, die we weggooiden. Dus met wat
improvisatie spelen we door en wanneer er om
half 11 weer licht komt in de duisternis, betreuren
we dat bijna.

Rusland, Sint-Petersburg, de Tsarenstad lonkt al
jaren, de Hermitage, Opera, Ballet, Bietensoep,
het IJzeren gordijn, Leningrad, wat niet eigenlijk,
mijn hele leven is verbonden, of ik het wil of niet,
met het IJzeren Gordijn, het gevaar uit het
Oosten, de Koude Oorlog, de onvriendelijke
Russen. Alle clichés, vooroordelen schrikken me af
en lokken me tegelijk, Double-Bind zoals dat zo
mooi heet, aantrekken en afstoten tegelijk, geen
gemakkelijke relatie. Maar inmiddels alle mentale
stations gepasseerd, denk ik, droom ik en na een
handige manoeuvre van Sandra bevinden we ons
in een gegeven situatie, wij gaan MCR-Mahjong
spelen in Sint- Petersburg. Niet vergeten om een
oneven aantal bloemen te schenken, want dat
brengt geluk.
Eerst drie dagen cultuur snuiven. Alle
vooroordelen over Rusland vallen direct weg en
de hoge verwachtingen worden bevestigd,
prachtige kunst, geweldige paleizen, wat hadden
die Tsaren het goed voor elkaar. Kanalen en
straten gevormd als Amsterdam in het kwadraat,
de Russen zelf noemen Sint- Petersburg dan ook
Europa en Moskou noemen ze Rusland. Wij zijn
blij, springen op en af de bus, bekijken paleizen,
kerken, musea en de stad zelf. Er ligt nog ijs op de
kanalen en zelfs nog wat op de rivier. We gaan
naar het Zwanenmeer en nemen de metro omdat
alles lopen niet te doen is in de te korte tijd die we
hebben.

De metro is diep
gegraven, zo diep
dat op
zaterdagavond
jonge stelletjes
innig tegen elkaar
aan staan op de
roltrap die de
diepte in gaat en
voldoende tijd
hebben om, nou
ja, in ieder geval
zoenen ze intens.
In 1953 opende de
eerste metrolijn
en door de
bodemgesteldheid
en de toen
beschikbare gereedschappen moesten ze wel diep
graven. In die Communistische tijd hebben ze
prachtige stations gebouwd, soms zo schitterend
gedecoreerd met zuilen, schilderingen,
kroonluchters en andere decoraties, dat we ons in
een theater of museum wanen. Nergens vuil te
bekennen, nergens graffiti, nergens verloedering.
Wonderschoon. De metro komt elke twee
minuten voorrijden, snel instappen en in
sneltreinvaart naar de bestemming. Sommige
stations hebben twee verschillende namen en één
station zelfs drie. Elke metrolijn geeft het station
een andere naam.
De metro zit
behoorlijk vol
en in de
straten is het
ook een
stroom van
mensen,
althans zeker
in het oude
centrum. Dat
kan ook niet
anders met
een officieel
cijfer van vijf
miljoen
inwoners, al zijn dat er volgens zeggen, met de
illegalen erbij, zeker zeven miljoen.

Voor ons is leven in Sint- Petersburg goedkoop, als
we boodschappen doen en uit eten gaan,
koffiedrinken, toegang betalen voor Musea, de
bus, de taxi, de metro. Allemaal prima te doen. En
ondanks het Cyrillische schrift redden we ons
prima. Als we iets niet snappen is de
hulpvaardigheid enorm. Echt fijn.
Zaterdag met de metro naar een buitenwijk, ik
moet aan Milaan denken, daar is de speellocatie
ook ver van het centrum. Gelukkig zien we nu het
andere Sint – Petersburg, de Tsaren zijn er niet
meer, het Communisme is aanwezig, de
uniformiteit in de flatgebouwen, de oude
vrouwtjes met mutsen op, in de typische
kledingstijl die ik van oude foto’s ken. Ze verkopen
wat groenten of spulletjes, zitten dik ingepakt te
zwijgen achter hun koopwaar.
Kleine winkeltjes, waar mensen in de rij staan, om
overheerlijke, zelfgebakken lekkernijen te kopen,
zalig brood, heerlijk gebak. In de aandacht, liefde
en ambachtelijkheid van de producten zit de
rijkdom. Overheerlijk.
Net als
in
Kopenhagen
is de
speellocatie
boven
een
supermarkt.
We lezen Toi-Toi en dat brengt ons in de war,
gaan we Riichi spelen, daar hebben we ons niet op
voorbereid, weg mentale training, alles voor niets
geweest, nee toch, maar vals alarm. Toi- Toi is de
naam van het restaurant waar we spelen. Alles
ziet er Japans uit, maar bij navraag blijkt het een
“bestel maar waar je zin in hebt” restaurant, zijn
we alweer op het verkeerde been gezet. We
stappen over de drempel de zaal in en schudden
daarna pas handen, want handen schudden over
de drempel schenkt ongeluk.

Sandra en ik zijn de enige twee Westerse spelers,
verder Russen uit Moskou en Sint-Petersburg, en
een Poolse speler. De sfeer is geweldig,
luidruchtig, geen microfoon voor de
aankondigingen door het geroezemoes heen,
gelach, en na een lange tekst een zeer korte tekst
in het Engels. Sandra en ik krijgen applaus dat we
hier komen spelen. Ons toernooi kan al niet meer
stuk.

Later krijgen we nog cadeautjes en een Mahjonglesboek
in het Russisch, een absoluut collectors item. De
gong is een erg vaak gebruikte koekenpan
waar ‘this is the gong’ op staat.

Een harde klap met een lepel op de koekenpan en
het spel is op de wagen. We spelen twee ronden
van twee uur en dan wandelen we naar het
restaurant, 10 minuten verderop. Ieder betaalt
zijn eigen maaltijd, want die is niet inbegrepen bij
het toernooi. De pauze is bijna twee uur. Daarna

spelen we nog en derde ronde. Zondag verloopt
volgens hetzelfde ritueel.
Daarna de prijsuitreiking, waarbij de poedelprijs
en de vijftien eerste spelers een prijs krijgen en
nog enkele prijzen die ik niet begrepen heb. Mijn
Russisch is slecht.
De eerste prijs is voor een man met baard in
Schotse rok, de bekende Kilt, ik zie geen
doedelzak en vraag hem, want hij spreekt
gebroken Engels (denk aan Marianne Faithfull,
een van de eerste liefjes van Mick Jagger) waarom
Schots, maar hij is Rus en is geïnteresseerd in de
Keltische cultuur, Keltische muziek, leven als een
Kelt, wil zich graag zo presenteren om elk
Mahjongtoernooi kleur te geven. Een terechte
winnaar die kleurrijke Ilia Kvasha.
Zelf hoop ik een prijs te krijgen omdat ik precies
op 0 minipunten eindigde. Maar er was nog een

speler met 0 minipunten en die had meer
tafelpunten dan ik, die kreeg de prijs. Als we de
zaal verlaten staan alle wodkaflessen zoals het
hoort op de grond, want dat schenkt geluk.
Sandra en ik hebben geweldig van het toernooi
genoten, de sfeer, de superaardige Russen, het
spelen, het zaaltje, de zeer bijzondere buitenwijk,
de stad, de metro, de kunst, het eten, de
vriendelijkheid, noem maar op, echt een enorme

beleving. Nu maar snel naar Moskou om het
andere Rusland te aanschouwen.
Oh zijn we vergeten bloemen te geven. Nou ja,
dan kon het ook niet fout gaan.

9. Postzegels ERMC
Jan Ketzer

Wij kwamen enkele dagen voor het toernooi
omdat in dezelfde week Las Fallas zou eindigen
met de traditionele verbranding van zelfgemaakte
poppen die meters hoog zijn en eigenlijk zonde
om het te verbranden. Op de laatste dag (19
maart) is er een afsluitend vuurwerk in het
centrum. Daarnaast zijn er vele optochten van alle
wijken in Valencia van kinderen, vrouwen en
mannen in prachtige Spaanse kleding.
Op woensdag een fietstocht door Valencia. Wat
opvalt is het fietspadennet in Valencia. Veel

Nederland heeft van de Internationale Mahjong
Bond de organisatie van het 5e Europees open
Kampioenschap Riichi mahjong gekregen. Dat
wordt in juni gehouden in de
“Kentering” Rosmalen (gemeente
's Hertogenbosch).
Er is voor deze gelegenheid een speciaal
postzegelvelletje met 10 postzegels ontworpen
met het logo van het toernooi.
Het velletje is te bestellen door Euro 12,00 over te
maken op rek nr. NL70 INGB 0000477067 t.n.v.
J.W.Ketzer, Hengelo.
Portokosten in Nederland zijn hierbij inbegrepen.

10. Toernooi Valencia
Cor en Ans Hoogland
We vertrokken op maandagmiddag vanaf
vliegveld Eindhoven. De auto achtergelaten in
Veldhoven bij Schippersstop, met de shuttle naar
het vliegveld. Een goede oplossing en niet duur.
Wij hadden een goede vlucht, zowel heen als
terug. Inchecken is op vliegveld Eindhoven een
fluitje van een cent.
Bij aankomst in Valencia pakten wij de metro
richting strand. Goed metronet.

fietspaden zijn gescheiden van het overige
verkeer. Ontzettend veel elektrische steps in de
stad.
De ex-rivier de Turia is geruime tijd geleden droog
gelegd en het stadsbestuur heeft in al zijn wijsheid
besloten van de rivierbedding een prachtig park,
wandelgebied, fietsgebied en sportgebied te
maken. Heeft men een feestje (kinderpartijtje
o.i.d.) dan wijkt men uit naar dit gebied, ideaal!!
Wij verbleven in een hotel aan zee en hadden een
mooi uitzicht op zee. De dag voor het toernooi
verhuisden wij naar het hotel waar tevens het
toernooi plaats vond.
Valencia heeft prachtige gebouwen en kerken.
Plaza de la Reina en Plaza de Ayuntamiento zijn
gezellige plekken maar ook het gebied rondom

deze pleinen is zeer de moeite waard om te
bewandelen.

ze vanaf dat moment nog nauwelijks
mahjongtoernooien. Dat zich in diezelfde tijd bij
hem een dodelijke ziekte openbaarde, was vette
pech. Maar voor Teus Kamper was dat geen
aanleiding om bij de pakken neer te zitten. In het
appartementencomplex waar ze gingen wonen –
prachtig uitzicht over het Vlaamse land – waren
Teus en Greet al gauw bezig andere bewoners het
spelletje te leren. Uiteindelijk kreeg die ziekte
hem toch te pakken. Op 9 maart overleed hij in
zijn woonplaats Oostburg, 82 jaar oud.

Plaza de la Reina
We hebben ook nog gelegenheid gehad om de
dierentuin te bezoeken.

Het toernooi werd gespeeld volgens de MCRregels, niets voor mij dus.
76 deelnemers, waarvan 5 uit Nederland, Ans
werd samen met 3 Zwitserse heren ingedeeld in
het team Tulipan en la Pradera. Dit team eindigde
op de 2e plaats, met maar 1 punt verschil met het
winnende team.

11. Ex-bestuurslid Teus Kamper (82)
overleden
Martin Rep
Vorige week overleed op 82-jarige leeftijd Teus
Kamper, voormalig penningmeester van de
mahjongbond. De gezelligheid stond bij hem
voorop bij het spelen van mahjong.
Ruim tien jaar geleden had hij zich teruggetrokken
in Zeeuws-Vlaanderen, ver weg van de mahjonggemeenschap in de randstad. Met zijn vrouw, ook
al zo’n fanatieke mahjongster, ging hij genieten
van zijn oude dag. Vanwege de afstand bezochten

Op het podium na het
Gouden Draak toernooi
in Nijmegen (Hong
Kong)

Teus behoorde tot de oude garde
mahjongspelers. Hij was, met zijn eeuwige pijp,
een bekende verschijning op tal van toernooien,
voor er zelfs maar sprake was van een
mahjongbond. Een jaar na de
oprichtingsvergadering van de Nederlandse
Mahjong Bond, februari 2004 in Utrecht, trad hij
toe tot het bestuur, waar hij de portefeuille van
penningmeester kreeg. Ik was voorzitter van de
jonge bond en vond het prettig samen te werken
met Teus, die ordelijk was en zorgde voor een
keurige boekhouding.
Als speler was hij een alleseter, bij wie het vooral
om de gezelligheid ging. Net als de andere leden
van de oude garde speelde hij aanvankelijk
mahjong volgens de Nederlandse
toernooispelregels, maar hij deed naderhand ook
mee aan Hongkong-, MCR- en Riichi toernooien
die in een steeds hogere frequentie werden
georganiseerd.

Een keer per jaar pasten Greet en hij een weekje
op een riant huis van vrienden in De Heilige Land
Stichting, vlak bij Nijmegen. Mijn mahjongmaatje
Sjef Strik en ik keken daarnaar uit, want in die
week kregen we steevast een uitnodiging om daar
met hen te komen spelen. Dat was dan meestal
Riichi mahjong.
Thuis spelen vonden
Teus en zijn vrouw
sowieso het gezelligst.
Toen zij nog in
Boskoop woonden,
speelden ze elke
maand een avond met
hun vrienden Harry en
Margriet Koot,
afwisselend in
Boskoop en in
Woerden.
Elk jaar op de eerste zaterdag van het voorjaar
organiseerden ze bovendien het ‘Spring Toernooi’,
voor iedereen met wie ze ooit mahjong hadden
gespeeld. Het hoogste aantal deelnemers was
twintig; meer konden ze niet kwijt in hun huis. Zes
rondes van een uur, vertelde Teus destijds aan
verslaggever Jelte Rep van het Mahjong
Magazine. “Tussendoor lunchen we, en we
snoepen veel. Het gaat om de gezelligheid. Er
komt wijn op tafel en een pilsje. Het is een hecht
en trouw groepje.”
In juni 2007 brachten Dicky en ik een bezoek aan
Teus en Greet in hun nieuwe woonplaats. Vanaf
het balkon van hun appartement keken we uit
over het Vlaamse platteland. We haalden een
portie Chinees eten in het dorp en speelden
daarna verwoed een potje mahjong. Het was
gezellig, zoals altijd.

12.Sakura Taikai
Foppe Bakker
Zaterdag 6 april werd het Sakura Taikai gespeeld
in Berghem. Vooraf was al bekend dat het moeilijk
zou worden voor de spelers boven de rivieren.
Wegafsluiting bij Den Bosch, wegafsluiting tussen

Oss en Nijmegen, wegwerkzaamheden tussen Oss
en Heesch, wegwerkzaamheden in Berghem. Dus
de organisatie liep met een hartslag van 180 rond,
maar daar was de eerste speler al.
Ans 08.20, ze was gevallen dus dat beloofde
weinig goeds. Zoetjesaan druppelden de mensen
binnen, het wachten was nu op Janco die had de
junkmats maar ook die kwam ruim op tijd. De
telefoon ging Leny aan de
telefoon: waar moeten we
naar toe; tomtom spelen via
de telefoon en zij konden
verder; na 3 telefoontjes
kwamen ze binnen ook nog
op tijd 09.25. Nog 1 speler
moest komen, er werd besloten een beroep te
doen op Mattheu van Oorsouw, het toernooi kon
beginnen slechts 10 minuten te laat. Afgesproken
dat die tijd ingehaald zou worden tijdens het
toernooi. Mattheu
nogmaals hartelijk
dank dat je ons wilde
helpen.
Na het openingswoord
(niets vergeten ☺)
werd er meteen driftig
gepungd en gekongd,
verscheidene tsumo’s en Ron’s werden gehoord.
Om 10;40 kwam Nino binnenlopen, hij had ook al
10 minuten daarvoor gebeld maar de telefoon
werd niet opgenomen. Ik zat aan tafel met de
latere winnares Yvonne van der Heijden, in de
laatste beurt gooide Yvonne mij uit en verloor
daardoor de tafel; waarschijnlijk het enige foutje
dat ze genaakt heeft. De beamer werkte niet
geheel naar behoren, maar ja het was ook een
koopje.
Na 2 hanchan is het kaf van het koren gescheiden,
voor sommigen duurt de
dag dus nog lang.
De top 3 bestond uit Ad
van der Linden, Gerda
van Oorschot en Nathan
Germeau. De computer
wil soms niet meer
communiceren met de
e
beamer. Na de 3 hanchan was de top 3

Gerda, Nel Hofman en Ad. Nathan was
weggevallen, net als de beamer. Yvonne was
onderweg naar de top. In de 4e hanchan gebeurde
er veel en vond er een succesvolle aanval op de
kopposities plaats, Martijn Gulmans op 1, Yvonne
op 2 en Ad bleef op 3. De computer vindt het toch
wel moeilijk alleen de tijd aan te geven en rust
even uit, dankzij de scheidsrechter is hij weer
gestart. Na een korte rustpauze kon de 5e
hanchan gestart worden, de kanshebbers op
eindtitel gingen vol zelfvertrouwen naar de tafels.
Maar wat is het toch een raar spelletje, dat Riichi,
Martijn viel weg uit de top 3, Ad steeg naar plaats
2 met een matige score, Yvonne was helemaal los
en won haar laatste tafel en het toernooi. Op de
3e plaats eindigde Dennis Boekstaaf.

Het was weer een gezellige dag in het Brabantse
ondanks het mooie weer. De catering was weer
als vanouds, niemand kwam iets te kort. De
organisatie heeft nog wel iets te doen voor het
volgende toernooi in augustus, op zoek naar een
goeie beamer en een betere computer.

13. Mahjong in Friesland
Alicia Slot
Ongeveer 35 jaar geleden kocht ik in
Scheveningen op weg naar mijn stageplek een
Mahjong spel. Het spel was afgeprijsd en werd
verkocht in een koningsblauw, fluwelen koffertje.
Het leek me een uitgave waar ik voor de rest van
mijn leven plezier van zou kunnen hebben, ook al
was het toen een rib uit mijn lijf. Het spel
doorstond daarna zes verhuizingen en is na
aankoop de eerste vijf jaren nog wel gebruikt,
maar daarna was er niemand meer om mee te

spelen. Drie jaar geleden, ik woonde toen in de
regio Haarlem en was onverwacht alleenstaand
geworden, viel mijn oog ineens op een
krantenartikeltje, waarin Mahjong-lessen in het
dorpshuis in
Santpoort
Noord werden
aangeboden.
Bezig met het
opbouwen van
een nieuw
leven, leek dit
mij een
perfecte
vrijetijdsbesteding, ik heb me meteen aangemeld.
Dat bleek een groot succes. Het spel boeide mij al
snel nog meer dan eerst, ik speelde het elke week
op de club en één keer per maand met leden van
de club die net als ik extra wilden oefenen. Het is
niet overdreven als ik zeg, dat de gezelligheid van
deze spelmiddagen en - avonden mij voor een
belangrijk deel door de moeilijkste periode in mijn
leven heeft geholpen. Op een gastavond bij de
club in Vogelenzang zat ik bij toeval aan de
speeltafel bij voorzitter Jan Warbout. Zo kwam
het dat hij hoorde dat ik moest verhuizen en had
gekozen voor Friesland, maar daar beslist ook
Mahjong wilde gaan spelen. Jan wist natuurlijk dat
er nog geen club in Friesland bestaat die bij de
bond is aangesloten: hij bood spontaan hulp aan
bij het opzetten van een clubje.
Na een half jaar in
Friesland te hebben
gewoond en een beetje op
orde te zijn geraakt, vond
ik het hoog tijd om te gaan
spelen. Briefjes in de
supermarkt en postertjes
in de bibliotheek en het
dorpshuis leverden maar één aanmelding op. Het
leek me daarom verstandig om een mailtje te
sturen naar de plaatselijke krantjes. Zo had ik het
spel per slot van rekening ook zelf herontdekt.
Voor ik het wist, stond er twee dagen later al een
berichtje in beide krantjes en had ik Radio Fryslân
aan de lijn voor een interviewtje! Het liep storm,
ik heb in een week tijd negentien aanmeldingen

gekregen. Acht daarvan uit de regio en elf uit mijn
eigen woonplaats, die laatsten hebben de
postertjes en kaartjes in de supermarkten
kennelijk allemaal gemist. Dacht ik eerst te
stoppen bij acht
omdat dit aantal
nog in mijn huis
past en ik twee
speelbare spellen
heb, bij nader
inzien vond ik het
sneu om mensen te weigeren en nam ik in mijn
onwetendheid ook aanmelding negen en tien
maar aan.
Er hebben zich mensen gemeld die net als ik een
spel bezitten en het in geen twintig jaar hebben
gespeeld, maar ook beginners die het spel totaal
niet kennen. Hoe het verder gaat lopen is op het
moment dat ik dit schrijf, nog niet bekend, maar
na een eerste kennismakingsavond met de hele
groep ga ik in ieder geval twee groepen maken.
Hoe zich dat gaat verdelen en wie er blijft spelen
na de eerste vier lesavonden en wie niet, ga ik
allemaal ondervinden. Ik hoop zelf in de toekomst
hoe dan ook recreatief te kunnen spelen. Of dat
nu bij mij thuis wordt of in een zaaltje dat we
moeten gaan huren, dat zie ik later wel. Ik ben op
dit moment bezig om me voor te bereiden op de
lesavonden. Met
de laptop en een
PowerPoint gaat
dit vast lukken.
Jan Warbout
heeft mij al veel
informatie
toegestuurd, ik
heb er alle
vertrouwen in
dat er een gezellig clubje zal ontstaan. Het is voor
mij nu de uitdaging om ervoor te waken dat ik de
deelnemers niet overspoel met informatie.
Daarom lijkt het me het best om de eerste avond
een kennismakingsronde te houden en een kleine
demonstratie van het spel te geven met daarbij
wat meer algemene informatie. Mijn Friese
buurvrouw Nynke heeft twee keer met mij
geoefend en pakt het spel zo snel op, dat ik met

haar wel een demonstratie kan verzorgen. Ik zal
latten, kleedjes en mijn spellen laten zien,
waaronder ook mijn prachtige maar o zo
onhandige spel met de ronde bamboeruggetjes in
de koningsblauwe koffer.
En daarna rustig opbouwen met het lesboek van
Adri van Geffen als leidraad. Ik ben benieuwd
hoeveel boeken ik moet gaan bestellen!

14. NTS-Marathon
Jennemiek van Gestel

Doe mee met de 4de NTS-marathon!
Na het succes van de derde NTS
Mahjongmarathon in 2018, is meteen een
weekend geboekt voor de editie van 2019.
Zaterdag 29 juni om 11.00 uur klinkt de bel voor
de eerste ronde en precies 24 uur later wordt de
balans opgemaakt. Er wordt gespeeld in teams
van twee spelers, die elkaar naar believen mogen
afwisselen. Spelers moeten ervaring hebben met
de Nederlandse toernooispelregels.
Net als vorig jaar wordt er in het bos gespeeld, in
groepslocatie 'Het Laer' op de grens van Laren
en Hilversum. Door het fantastische weer, is er
vorig jaar tot laat buiten gespeeld en hebben
sommige spelers in tentjes buiten geslapen. In
2018 kon je voor 45 euro meedoen en dat bedrag
zal dit jaar niet veel hoger zijn. Van het geld wordt
de accommodatie en de uitgebreide catering
betaald.
Zin in een weekend lang mahjongen? Meld je
aan: stuur een mail
naar mahjonghilversum@gmail.com. Mocht je
geen teamlid vinden, kan de organisatie je
mogelijk koppelen aan iemand.

Er is plek voor 12 teams, dus wees er snel bij,
want vol = vol!
Voor een impressie van 2018 kan je kijken op
http://www.groenedraak.org/wordpress/2018/07

gespeeld, onderbroken door pauzes met weer
heerlijke versnaperingen bij de thee/koffie.

15. Jubileum De Negen Poorten
Marga Jansen

Hoewel de zaal nog een beetje koud was werd er
toch verwoed gespeeld. De tussenstanden
werden verslonden en de spanning steeg.

Zaterdag 6 april 2019 heeft Mahjong vereniging
De Negen Poorten haar 15-jarig bestaan gevierd
met bijna alle leden.
Vanaf kwart voor negen kon je je aanmelden en
door het uitzoeken van een heel erg leuk
gemaakte Mahjongsteen werd je nummer en
loopbriefje bekend. Koffie en thee met prachtig
mahjong gedecoreerde taart van Barry en andere
heerlijkheden viel bij iedereen zeer goed in de
smaak.
Gerard van der Bie die namens het bestuur
memoreerde aan de oprichting door vijf mensen.
Er werd toen nog mahjong gespeeld met de
Nederlandse Toernooi Spelregels. Deze vijf leden
hebben zich ingespannen om meer
geïnteresseerden aan te trekken. Er werd
gespeeld in het vergaderzaaltje van sporthal
Poortdijk aan de Poortdijk vandaar de naam De
Negen Poorten. Later ging de club over op de
nieuwe Chinese regels MCR en werd er
deelgenomen aan toernooien. Er zijn heel wat
toernooien georganiseerd. Vandaag zijn ze bij
elkaar om te strijden voor het
clubkampioenschap.
Corryne en Marga van De Oase deden als invaller
mee. Er werden 4 ronden van 1uur 20 min

Onder het genot van een drankje werden de
prijswinnaars bekend gemaakt. De 15e plek in het
klassement ging naar Marga. Zij kreeg een met
ballonnen versierd blikje met inhoud. De “birdy”
was voor Corrie en ze was er zeker van dat deze
naast de birdies van haar man in het prijzenkastje
thuiskomt.
De 3e prijs ging naar Thea, verrassingspakket van
de molen. De 2e prijs ging naar Tonny, pakket
Italiaans koken en de winnaar van de 1e prijs is
geworden Willeke, pakket kaasje, wijn en
crackers. Bovendien ontving ze de wisseltrofee.
Ruim applaus voor de organisatoren, de bakkers,
de afwassers en natuurlijk de verzorgers van het
koud en warm buffet waarvan we hierna konden
genieten.

Tania heeft haar baby geshowd en ze bleef
gezellig mee eten.

Ik hoef niet te zeggen dat het een zeer geslaagde
dag was en met een MERCI werd de dag
afgesloten.

16. ERMC
Foppe Bakker
1 April is elk jaar een grappige dag maar dit jaar
ook een belangrijke dag voor het ERMC 2019;
deze dag was de sluitingsdatum van de landen om
hun spelers aan te melden.

pakken de zaken zeer serieus op. Hopelijk betaalt
zich dit uit op het EK.
Is er nog kans voor de nummers 18, 19 en 20 van
de Riichi ranglijst van Nederland? Als de
betalingen niet voor half mei binnen zijn zullen
andere spelers van dat land de plaats in nemen.
Als er geen spelers meer zijn van dat land dan
heeft Nederland een kans dat een extra speler
gevraagd wordt. Een minimale kans is er nog bij
last minute afzeggingen; vanaf donderdagmiddag
20 juni t/m de start van het toernooi
Verder loopt alles nog steeds op rolletjes: Ans is
bezig met de scheidsrechters, Olav is de centen
aan het bewaken, scorebriefjes te maken, Maaike,
Diana en Ans zijn bezig kleding te ontwerpen voor
de scheidsrechters.
Daarnaast zijn
Diana en Maaike
bezig de goodie
bags gevuld te
krijgen.

De organisatie was zeer benieuwd hoeveel spelers
er zin hadden in een drie daags reisje naar
Rosmalen. Nu dat zijn er dus gewoon 140, waar
140 verwacht was. De volgende fase in het
inschrijvingsproces is nu gestart voor de landen;
het overmaken van het geld voor de spelers, dit is
vooral bedoeld om Olav blij te maken en een
sluitende begroting te krijgen. De mooiste
inschrijvingen zijn natuurlijk de 2 Japanse spelers:
Tomotake en Yamai, beide heren spelen in de
Japanse profliga. Tomotake is de huidige
wereldkampioen (2017) en Yamai was de
wereldkampioen van 2014.
Eenieder zal zich afvragen hoe zit het nu met de
Nederlandse spelers: Janine van Wijk heeft zich
net teruggetrokken maar Anneke Keyl was dolblij
om haar plaats in te nemen. ALLE spelers hebben
betaald (behalve Anneke). De verschillende
voorbereidingen zijn al getroffen veelal via de Niji
competitie, middels speeldagen bij iemand thuis.
Dus de Nederlandse spelers zijn goed bezig en

Ja wat doe ik dan eigenlijk: de eindjes aan elkaar
knopen.
Zoals het er nu voorstaat zijn we voorzien van een
floormanager, hier zijn we erg blij mee. We
hebben nog een gesprek met de floormanager en
besluiten dan of dit de juiste persoon is.
Het toernooi wordt gespeeld met 35 nieuwe Riichi
sets en junkmats. Deze sets worden na het
toernooi te koop aangeboden. Een Riichi set € 55,(nieuwprijs ca. 80 E). Een junkmat kost € 35,(nieuwprijs ca. 50 E). Per persoon kan slechts één
Riichi set en/of junkmat besteld worden. Orders
worden op volgorde van betaling verwerkt en pas
na het EK Riichi uitgeleverd, haast je om
teleurstellingen te voorkomen..

Bestellingen kunnen gemaild worden naar
penningmeester@mahjongbond.org. Betalingen
kunnen voldaan worden op
rekening NL87INGB0004577242 t.a.v.
Nederlandse Mahjong Bond.

10.Toernooirooster.
Datum
20 april
11 mei

Zo dat was het dan weer van het ERMC-front o
nee toch niet, we zijn nog steeds op zoek naar
opbouwers op donderdag en de afbraak op
zondag dus geef je op bij: info@ermc2019.com

9. Raadsel NTS

Spelsoort
MCR C+R
MERS I
MCR R

18 mei
19 mei
25 mei

MCR C

21, 22
en 23
Juni
14 juli

Riichi

NTS

Riichi

Naam
Skôn Spel
toernooi
Het Paarse
Draak
toernooi
Dutch
Open
Het
Groene
Hart
toernooi
EK Riichi

Roode
Vijven

Open:

Nieuwsbrief 4 verschijnt op
woensdag 5 juni 2019
Kopie inleveren vóór 2 juni bij:
secretaris@mahjongbond.org
Mahjong
...

Op stok:

Het is jouw beurt en je pakt de laatste steen van
de muur, dit is kringen 1.
Heb je mahjong? Zo ja, hoeveel punten heb je
gescoord?
Er waren geen goede oplossingen voor het Riichi
raadsel in nieuwsbrief no 2

Steengoed!

Vogelenzang

Oss
Alphen a.d.
Rijn

NMB

Rosmalen

Roode
Vijven

Toldijk

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/

Herman v.d. Berg
De wind van de ronde is zuid en je bent zelf west.
Je hebt de volgende hand:

Schoon
Spel
De
Paarse
Draak
Schoon
Spel
Het
Groene
Hart

Plaats
Berghem

