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Beste Mahjongvrienden, 
Voor U ligt de vierde nieuwsbrief van 2019.  
Dank weer voor alle inbreng. 
 
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
1. Van de voorzitter. 
2. In de schijnwerper. 
3. Jan en Jelte “gaan vreemd” 
4. Hilversum Denkt evenement 
5. Schoon Spel toernooi 
6. In herinnering Ton Rijnders 
7. Paarse Draak toernooi 
8. Ledengroei 
9. RDO-toernooi 
10. Chinezen in Japan 
11. Rode Draak Twente 
12. Raadsel 
13. Toernooirooster 

 

 
 
1.Van de voorzitter 
 

Op 11 mei 2019 was ik aanwezig bij het eerste 

Mahjongtoernooi, georganiseerd door de Paarse 

Draak uit Vogelenzang en ook meteen een 

Nederlands Kampioenschap voor de recreanten 

van de MCR-variant. En dat voor een Mahjongclub 

die net 1 jaar bestaat. Dankzij een flink team van 

vrijwilligers heeft het de deelnemers aan niets 

ontbroken. De complimenten waren dan ook niet 

van de lucht. Mijn hartelijke dank hiervoor.  

Maanden geleden kreeg ik een mail uit 

Groningen, een bericht van een Mahjongclub. Uh, 

een Mahjongclub, daar in het hoge noorden? Ja 

waarachtig en deze bestaat al jaren, met de 

prachtige naam: 

de Oude 

Draken”. Zij 

hebben twee 

prangende 

vragen, “wat 

doet de NMB 

voor zijn leden” 

en ze wilden 

graag weten wat 

de verschillen 

zijn tussen het 

NTS 

Mahjongspel 

dat zij speelden 

en de NTS-variant van de NMB. Na wat heen en 

weer mailen, werd ik uitgenodigd naar Groningen 

te komen. Wie kan deze verschillen duidelijk 

maken? Natuurlijk, dan moet je bij Jelte Rep 

aankloppen. Hij zag het wel zitten om samen naar 

Groningen te gaan. Op 16 mei waren we daar. 

Wat een prachtige accommodatie vlak naast de 

Martini toren. We hopen nog veel van ze te horen 

en we houden contact. In deze nieuwsbrief een 

verslag van Jelte. 
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Nog even en dan start 20 juni het EK Riichi 2019 in 

Rosmalen, eerst met een scheidsrechtercursus en 

direct aansluitend een examen. Op deze 

donderdagavond is er ook de EMA-member Board 

meeting (uit elk Europees Mahjongland , een 

vertegenwoordiger), het is altijd goed om elkaar 

weer te 

spreken en 

zo 

mogelijk 

besluiten 

te nemen. 

`s Avonds 

melden 

zich de 

eerste 

deelnemers en op vrijdag is de officiële opening. 

T/m zondag wordt hier volop gespeeld. De 

organisatie is op volle kracht bezig om dit 

spektakel in goede banen te leiden. De 

deelnemers moeten met een goed gevoel 

huiswaarts keren en we hopen Riichi onder een 

grote groep mensen bekend te maken. Ik wens de 

organisatie voor de komende weken nog veel 

sterkte en veel succes toe. Voor meer info zie 

https://www.ermc2019.com/ 

In 2019 bestaat de NMB 15 jaar, dit 3e lustrum zal 

worden gevierd op het Bondstoernooi op 7 

december te Schalkwijk, vlakbij Utrecht. Noteer 

deze datum alvast, we rekenen op een groot 

aantal deelnemers. 

 

Op de komende NMB ALV in maart 2020 zijn de 

volgende bestuursleden aftredend en niet 

herkiesbaar, Maaike Fleskens en Jan Warbout. 

Graag tot ziens, Jan Warbout.  

2. Joop van Doorne in 

de schijnwerper 

Wat is je reactie aan het 
begin van het interview 
voor de column “In de 
schijnwerper”   
 
 
 

 
Leuk, ik had niet verwacht hiervoor gevraagd te 
worden. 
 

Kun je en wil je omschrijven wie Joop van Doorne 

is? 

 

Ik ben een 71-jarige gepensioneerd 

rijksambtenaar, bijna 47 jaar getrouwd met 

Anneke van der Kruk (je weet wel zij die op het 

Oostpoorttoernooi altijd de catering verzorgt), 

vader van 2 dochters, trotse opa van twee 

kleinzoons van 5 en 3 jaar.  

Geboren en getogen in Delft. Mulo-B gehaald en 

daarna de Hogere Zeevaartschool in Vlissingen 

doorlopen. Op mijn 18e gaan varen als 

Scheepswerktuigkundige of wel Machinist en daar 

na 5 jaar mee gestopt omdat ik niet de rest van 

mijn werkzame leven op een van de rest van de 

wereld afgesloten eilandje, wat een schip toen 

was, wilde doorbrengen. Wist ik dat enige jaren 

later het internet zou ontstaan en alles wat er in 

de wereld gebeurde ook aan boord direct bekend 

zou zijn. 

Daarna mijn militaire 

dienst volbracht om 

vervolgens als burger 

bij Defensie in dienst 

te treden. In 1973 

naar de avond-HTS 

(Hoger Technische 

School, de 

tegenwoordige 

Technische 

Hogeschool) gegaan 

en in 1980 

afgestudeerd.  

https://www.ermc2019.com/


Bij Defensie werkzaam geweest in logistieke 

afdelingen, eerst als technicus en later in 

leidinggevende functies. 

Nu nog actief onder andere in kerkenwerk en 

enkele bestuursfuncties. 

 

Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het 

mahjong om?   

 

– Klassieke muziek luisteren. 

– Wandelen. Dit jaar lopen Anneke en ik voor de 

veertiende keer de 4-daagse van Nijmegen. Ook 

de dochters lopen mee, zij voor de dertiende 

keer. 

– Mensen helpen met computerproblemen. 

 

 
 

Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft je dit 

geleerd?  

 

September 1965 vloog ik als broekie van net 18 

jaar naar Yokohama om daar aan boord van het 

m.s. Tegelberg als leerling-machinist aan de slag 

te gaan. Als laagste in rang kreeg je natuurlijk de 

minst aantrekkelijke hut. Die bleek naast de 

messroom van de Chinese bemanning te liggen. 

Het was er 24 uur per dag een vreselijke herrie. 

Wat bleek; daar werd continue een of ander spel 

met intrigerende stenen gespeeld. In een razend 

tempo werden stenen gepakt en met een harde 

klap op de stalen tafel gesmeten, vandaar de 

herrie. Mijn Nederlandse collega-officieren legden 

me uit dat het om het Mahjong-spel ging. 

Van hen heb ik het spel geleerd. Mijn eerste spel 

kocht in 1966 in Kowloon. Dat is nog steeds in de 

familie in gebruik. Ik speel dus al dik 50 jaar met 

enige regelmaat Mahjong waarvan de laatste 10 

jaar, na de oprichting van onze vereniging, 

intensiever. 

 

Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan 

Mahjong in de week?   

 

Ik speel elke 1e, 3e en 5e maandagavond van de 

maand bij de vereniging.  

Daarnaast enkele toernooien waaronder het 

jaarlijks Van Doorne’s familietoernooi en met 

enige regelmaat een avond met familie of 

vrienden. 

Met het penningmeesterschap van onze 

vereniging en toernooivoorbereidingen erbij komt 

dat op gemiddeld circa 1 avond per week. 

 

Wat is het leukste wat je overkomen is bij het 

Mahjong? 

 

Het in clubverband spelen en meedoen aan 

toernooien brengt je met heel veel leuke en 

interessante mensen in contact. Daar beleef ik 

heel veel plezier aan. En natuurlijk als je een 

speelavond ontzettend veel Wong hebt, daar 

geniet je van. Zo heb ik pas een Jadespel gespeeld. 

 

 
 

Dat vind ik het voordeel van een minder 

competitieve variant als NTS, dat het er over het 

algemeen erg gemoedelijk toegaat. 

 

Wat is het slechtste wat je overkomen is bij 

Mahjong? 

 

Eigenlijk twee voorvallen. Op een van mijn eerste 

toernooien maakte een speler Mahjong met een 

steen die ik weglegde. Een andere, kennelijk 

gefrustreerde speler begon me uit te foeteren, 

dat ik dat had moeten voorzien en dat ik het spel 

op die manier verpestte. Die speler had een paar 



dingen niet begrepen geloof ik. Een andere 

negatieve ervaring had ik jaren geleden op een 

voorzittersoverleg waar een van de aanwezigen, 

kennelijk geen NTS-fan, het jammer vond dat er 

spelers waren die maar in het NTS-spel bleven 

hangen in plaats van door te stromen naar 

serieuzere varianten als MCR en Riichi. Alsof NTS 

maar een minderwaardige variant is. Gelukkig is 

er sindsdien binnen de NMB veel veranderd. 

 

Door Berry Heijn is in Nieuwsbrief 3, de volgende 

vraag gesteld                                                                                      

Vind je dat er verschil zit in de speelwijze van 

mannen en vrouwen?    

 

Dat is een linke vraag om te beantwoorden. Ik 

weet niet of ik die kan beantwoorden zonder 

groepen spelers m/v in de gordijnen te jagen. 

Maar goed toch maar de handschoen opgepakt. 

Wat ik om me heen zie, is dat vrouwen in het 

begin, meer dan mannen, geneigd zijn om het spel 

echt als een spelletje te zien. Zo van “man waar 

maak je je druk om”. Raken ze meer ervaren dan 

kunnen ze flink fanatiek worden. 

 

 

Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende 

persoon “In de schijnwerper”?                                                     

 

Hoe train je je in het eindspel? (Zie mijn eerste 

negatieve ervaring) 

 

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?  

 

Ja, blijf vooral met plezier spelen want hoe 

spannend een competitie of de strijd om het 

Nederlands Kampioenschap ook mag zijn: het 

blijft een spel! 

 
 

3. Jan en Jelte “gaan vreemd” 
 
Jelte Rep 

 
Een rit naar Groningen valt best mee en vooral als 
je gereden wordt door de voorzitter van de 
Nederlandse Mahjong Bond himself. We worden 
tegen 12 uur verwacht in de statige sociëteit De 
Harmonie in het hartje van de stad, achter de 
Grote Markt. Als we de laatste meters te voet 
afleggen, begrijpen we waarom we er iets voor 
twaalven moeten zijn, want op dat moment 
strooit het carillon van de Martinitoren in koperen 
klanken een vrolijke melodie over ons uit. Wat 
een indrukwekkend welkom! 

  
Sociëteit Harmonie Groningen 
 
En daar blijft het niet bij. Mahjongclubs vind je 
doorgaans in eenvoudige zaaltjes, rumoerige 
kroegen of tussen de rond slingerende attributen 
van een buurthuis, maar hier zwaaien zware 
deuren geruisloos open, gloeit er omfloerst licht, 
dempt dik tapijt de geluiden en leidt een 
bediende ons binnen. Het is overduidelijk dat we  
 
 



binnen treden in één van de oudste sociëteiten 
van het land met een historie die begint in 1840. 
Hier, zo vertelt haar website, ontmoeten de leden 
elkaar voor een goed gesprek, om te biljarten, te 
bridgen, klaverjassen of mahjong te spelen.  
Jan en ik voelen ons meteen thuis want voor 
mahjong en een goed gesprek kun je ons altijd 
wakker maken. We schuiven aan bij Henk 
Poortinga, Marijke Deveer en Ben Blom, het 
leidende trio van ‘De Oude Draken’, zoals ze zich 
met een vette knipoog hebben gedoopt.  

 
Dit 
enthousiaste 
drietal heeft 
het edele 
mahjongspel 
in Groningen  

Marijke deveer Ben Blom 
 
op de kaart gezet en wil nu 
wel eens van ons tweeën 
horen hoe het daarmee in 
de rest van het land is 
gesteld.  Meestal moet Jan 
een wervend praatje 
afsteken, maar ditmaal 
hoeft hij alleen maar vragen 
te beantwoorden, 
                                                      Henk Poortinga 
 
onderwijl nippend aan een prettig glas rode 
huiswijn. Ik nip mee met de wijn en maak 
aantekeningen voor dit verslag. Mijn optreden 
volgt na de lunch.  
 
Zoals ook elders in het land daalde in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw ook in Groningen 
mahjong neer uit onbekende nevelen. Ben 
maakte kennis met het nieuwe spel op de Sociale 
Academie Groningen, waar het vooral bij 
welzijnswerkers en sociale advocaten populair 
was geworden. Vanaf 1976 werd een jaarlijks 
toernooi georganiseerd, dat altijd eind januari in 
een kantine van een van de instellingen werd 
gehouden. Ongeveer tegelijkertijd maakte Marijke 
kennis met het spel in een boekje, maar speelde 
het alleen in familieverband. Henk tenslotte werd 
in de jaren zeventig door zijn bedrijf PTI in het 
noorden gedropt en zag het spel voor het eerst bij 
het Chinese restaurant in zijn dorp. In een aparte 

kamer stond daar altijd een mahjongspel 
speelklaar, zodat op ieder moment een partijtje 
kon worden gespeeld – waarschijnlijk om geld en 
volgens voor Henk onbegrijpelijke regels. Jaren 
later ontmoetten deze drie mahjongpioniers 
elkaar op sociëteit De Harmonie en grepen hun 
kans toen de sociëteit naast een goed gesprek, 
een goede maaltijd, biljard en bridge ook mahjong 
in het assortiment wilde opnemen.  
 
Mahjong in Groningen begon dus eigenlijk met die 
mahjongtoernooien op de Sociale Academie, 
vertelt Ben: ‘We begonnen met 24 mensen en dat 
is wel eens uitgelopen tot veertig spelers. We 
speelden op een zondag en dan de hele dag, 
inclusief eten. Dat hebben we volgehouden tot 
vier jaren terug, toen er te weinig deelnemers 
waren. Gek eigenlijk, want er gaan steeds meer 
mensen met pensioen en hebben meer tijd.  Het 
lukt nog niet goed om van de mensen van die 
oude mahjongroep binnen De Harmonie te 
trekken. De Harmonie heeft - ten onrechte - een 
oubollige associatie.’ Toch ziet Ben het wel zitten. 
Er wordt privé vrij veel mahjong gespeeld in 
Groningen en studenten hebben inmiddels ook De 
Harmonie ontdekt. Ze spelen er vaak ’s zaterdags 
en doen incidenteel met de Oude Draken mee.  
 
De werklunch zit erop, ik moet aan de slag. De 
Oude Draken hebben altijd met eigen regels 
gespeeld en willen nu van mij wel eens horen hoe 
de NTS-regels in elkaar zitten. Een hachelijke 
onderneming. Als je mensen kwaad wil maken of 
tot woede wilt brengen moet je over hun 
mahjongspelregels beginnen. Meestal roept dat 
onmiddellijk woede en verontwaardiging op. Het 
was destijds ook al behoorlijk lastig toen uit 
allerlei verschillende spelregels de NTS-regels 
werden samengesteld, zodat we voortaan zonder 
al te veel kabaal met elkaar toernooien konden 
spelen. Het wemelt van de regels en regeltjes. 



Kennelijk roept mahjong een onstilbaar verlangen 
op om spelregels te veranderen en toe te voegen, 
een neiging die nooit voorkomt bij bridgers, 
schakers en dammers.  
 
 ‘Eigenlijk is niemand van ons echt van plan om op 
een ander manier mahjong te gaan spelen’, 
vertrouwt Ben me toe, als we naar de speelzaal 
lopen waar zich zo’n 20 Oude Draken hebben 
verzameld om mijn uitleg van de NTS-regels aan 
te horen. Toch vliegen er geen rotte tomaten of 
overrijp fruit door de zaal. Ik word welwillend 
aangehoord door het grootste deel van de leden. 
Hier en daar klinkt gesputter, maar als Jan en ik 
daadwerkelijk met de Oude Draken NTS gaan 
spelen verdwijnt de argwaan en wordt zowaar 
enig enthousiasme merkbaar.  
 

 
 
De oude Draken proberen de Nieuwe regels 
 
‘En,’ vraagt Jan aan mij als we in zijn bolide de 
provincie uitstuiven, ‘wat vond jij ervan?’ 
‘Ze hebben het dik voor elkaar daar’, stel ik vast. 
‘Zo’n prettig ben ik nog nooit door een club 
ontvangen.’ 
‘Maar denk je dat ze ooit op een NTS-toernooi zult 
tegen komen?’ 
‘Onderschat een Groninger nooit’, antwoord ik. 
‘Het zou me niks verbazen.’ 
‘Ik heb er ook wel een goed gevoel over’, bekent 
Jan.  
 

4. Hilversum Denkt evenement 
 
Koen van Dijk 

 
Op zaterdag 6 april werd op de Kerkbrink in 

Hilversum het evenement “Hilversum Denkt” 

gehouden. Vanaf 10 uur tot 4 uur werden er 

demonstaties gehouden in verschillende 

denksporten zoals schaken, go en dammen. Ook 

het Hilversumse Mahjonggenootschap “de 

Groene Draak” was daar aanwezig met een aantal 

leden die de hele dag Mahjong speelden en uitleg 

gaven. Toe- 

schouwers en 

belang- 

stellenden 

kregen de 

gelegenheid 

om een 

partijtje mee 

te spelen. Ze 

werden dan 

begeleid 

door ervaren 

spelers. Om 

ze vast kennis 

te laten maken met de verdubbelingen, was het 

de bedoeling, dat ze er minstens één wisten te 

scoren. Dat ging menigeen goed af. Om 4 uur 

werden de stenen weer opgeruimd, de tafels 

ingevouwen 

en keken we 

terug op een 

weliswaar 

koude maar 

droge dag. 

Een leuke 

manier om 

onze tak van denksport te promoten. 

5. Schoon Spel toernooi  

Martin van Thiel 

Lachen om de voorzitter, oftewel 0.39062 % kans 
om te winnen. 
 
Je zal maar voorzitter wezen denk ik vaak, dan 
heb je al een zwaar hoofd van alle petten en 
maskers die je maar hebt te dragen. Zo niet onze 
voorzitter, want die is soms de humor zelve zoals 
ik heb ervaren tijdens het Osse evenement 
‘Schoon Spel’. Met nog vijf stenen in de hand legt 
hij cirkel zeven op tafel. Ik volg met cirkel zeven. 
Pung zegt onze voorzitter, en met nog twee 
stenen in de hand legt hij bamboe acht op tafel. Ik 
kijk naar mijn bamboe acht en schiet onbedaarlijk 



in de lach. Onze voorzitter en onze medespelers 
blijven stoïcijns voor zich uitkijken. Hoe dit afliep 
mag je zelf oplossen. Vast en zeker anders dan je 
nu denkt.  

  
Winnaars recreanten 
1. Michel Lamers 
2. Martin van Dam 
3. Marga van Voorst 
(Ontbreekt) 
 
 
 
 
 
 
 

Zo berekende ik eens de kans om een 
Mahjongtoernooi te winnen, wat is de factor, het 
percentage, ik kwam toen op het volgende 
percentage uit: 0.39062 %. Wat betekent dat je 
99.61938 % kans hebt om geen winnaar te 
worden van een Mahjongtoernooi. Zo dat is heftig 
dacht ik, hoe krijgen sommige spelers het dan 
toch voor elkaar om regelmatig winnaar te 
worden van een, soms goed bezet, kwantitatief en 
kwalitatief, toernooi? Nee ik noem geen namen, 
ook dit mag je zelf oplossen.  
 
Nu ik al jaren Mahjong speel, eerste kennismaken 
in de jaren ’60, dan het studentenleven met 
drinkgelag en Mahjong spelen tegelijk, 
met als resultaat dat mijn toenmalige vriendin en 
ik een keer midden in de nacht tegen de grond 
werden geslagen. 
 

 
 
Maar ja zo dronken dat we direct weer nuchter 
waren, een rare remedie, maar het helpt wel. Op 
het politiebureau liepen, naast ons, heel wat 

bebloede mensen rond, die plotseling werden 
geconfronteerd met de dader.  Herken je hem, 
werd er gevraagd. Nee man, ik was dronken. Maar 
goed ik dwaal af, veel Mahjong gespeeld dus met 
veel drank. Nu al negen jaren lid van De 
Hoeksteen en nog nooit een toernooi gewonnen. 
Waar bleef mijn 0.39062 % geluk. Ik barstte van 
jaloezie als weer een beginner bij haar, zijn, eerste 
toernooi een grand slam haalde en winnaar werd. 
Waarom heb jij direct al, nu al, notabene, jouw 
portie geluk, en ik niet. Het kan aan je vreten, het 
kan verkeren, geduld, jouw kans komt nog wel, 
ach we kennen de bemoedigende woorden, maar 
nu bij ‘Schoon Spel’ was het dan zo ver, mijn 
ultieme geluksmoment is gekomen. Nu kan ik 
stoppen met Mahjong! Hoe dit afloopt mag je zelf 
oplossen. Vast anders dan je nu denkt.  
 
 
Winnaars 
competitie 
1. Martin van 
Thiel  
2.Diana 
Westdijk 
3. Leni Jansen 
 
 
 
 
 
 
De Hoeksteen deed het goed deze dag, vier van 
de zes prijzen mee naar huis genomen, wilde 
nachten volgende, hossend kwamen wij de 
dinsdag na het toernooi de speelzaal in, ons 
bestuur stond al klaar met de lauwerkransen en 
huldigingscertificaten, wij zijn vereeuwigd in de 
analen van onze club. Leve De Hoeksteen. 
 
Oh ja Jan, de volgende keer zal ik niet meer lachen 
als je geintjes uithaalt, alhoewel, in de pauze mag 
toch wel?  
 

6. In herinnering Ton Rijnders 
 
Martin Rep 

 
Zolang Ton Rijnders mahjong kon spelen, ging het 

goed met hem 
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Ton Rijnders, een van de veteranen van het 

Nederlandse mahjong, is niet meer. Zaterdag 20 

april overleed hij in zijn woonplaats Purmerend. 

Jarenlang domineerde hij de Nederlandse 

ranglijsten. Martin Rep herinnert zich een ‘grand 

old man’. 

Pas vorig jaar moest Ton Rijnders toegeven dat 

meedoen aan een mahjongtoernooi voor hem te 

zwaar was geworden. Hij had zich ingeschreven 

voor het Witte Draak Toernooi 2018 in Hilversum. 

Nog nooit had hij een editie gemist sinds dat 

toernooi, waar wordt gespeeld volgens de 

Nederlandse Toernooi Spelregels, in 2000 van 

start ging. Maar op het laatste moment zag hij af 

van deelname. Dat moet hem veel pijn gedaan 

hebben. Zijn vriend en mede-Kongrover Gert van 

de Vegt maakte een paar maanden later via de 

Nieuwsbrief van de Nederlandse Mahjong Bond 

bekend dat Ton afscheid had genomen van de 

Kongrovers. “Het ging niet meer.”  

Het was het afscheid van een rijk en succesvol 

mahjongleven, met veel hoogtepunten maar ook 

diepe dalen. Ton Rijnders overleed op 20 april, 75 

jaar oud. 

Ik ontmoette Ton bijna dertig jaar geleden. Kort 

nadat ik mahjong had leren spelen, schreef ik me 

voor het eerst in voor een toernooi. Het was in 

het begin van de jaren negentig, in Rosmalen. Ton 

Rijnders was een van degenen met wie ik kennis 

maakte. Een typische Amsterdammer, vlot van de 

tongriem gesneden, al was hij nog de rustigste van 

het groepje familieleden dat in de pauze nog even 

een extra potje speelde in hoog tempo, waarbij 

het verbale geweld nog zelfs meer opviel dan het 

harde spel en het gekletter van de stenen. 

Op bijna elk toernooi waar ik naderhand kwam, 

kwam ik Ton Rijnders tegen. Al die tijd leed hij aan 

wat hij een ‘langzame vorm’ van leukemie 

noemde. “Ik leef in geleende tijd, Martin”, 

antwoordde hij me steevast als ik naar zijn 

gezondheid informeerde. Elke keer dat ik hem 

zag, leek hij weer kleiner en zag hij er slechter uit. 

Maar in die periode van dik 25 jaar dat we elkaar 

ontmoetten, bleef hij rustig mahjong spelen – en 

hoe. Hij voelde zich pas echt slecht als hij geen 

mahjong kon spelen. Ton kwam uit een gezin met 

negen kinderen. Elke vrijdag werd er gepokerd of 

gekaart. Vanaf 1975 ook mahjong. Om geld, wel 

te verstaan, zodat Ton en zijn familieleden 

bijzonder scherpe spelers werden. 

Ongeveer vanaf 1990, ver voor de oprichting van 

de Nederlandse Mahjong Bond, werden al 

regelmatig mahjongtoernooien gespeeld in 

Nederland. Een keer per jaar In Rotterdam 

(organisator: de ENMV, de Eerste Nederlandse 

Mahjong Vereniging) en een keer per jaar in 

Amsterdam (organisator: de Kongrovers); 

daarnaast een enkele keer in Utrecht of Arnhem. 

Er werd gespeeld volgens de klassiek-Chinese 

regels uit het rode boekje van de Aziatische 

winkel Eberhardt in Amsterdam. Later zouden die, 

na enkele wijzigingen, bekend worden als de 

Nederlandse Toernooi Spelregels (NTS). Vaak 

stonden leden van de familie Rijnders op het 

erepodium: niet alleen Ton, maar ook zijn broer 

Wim, z’n oomzegger Robert of zijn zwager Paul 

Hakker.  

Later kwamen er toernooien met moderner 

mahjongvarianten: Hongkongmahjong, Riichi en 

de Mahjong Competitie Regels. Ton leerde ze 

allemaal en was ook op deze toernooien 

regelmatig op het erepodium te vinden. 

 
Winnaar 

van het 

toernooi 

van 

Rosmalen 

2001 NTS 

 

 

 

 

Ton was fanatiek – soms te fanatiek. Het was in de 

periode dat ik voorzitter was van de mahjongbond 

dat Ton betrapt werd op sjoemelen met stenen 

die hij in de hand hield. Hij stond nummer één op 

de Nederlandse ranglijst en had er veel voor over 

die positie te behouden. Het bestuur besloot hem 



van de ranglijst te schrappen en voor een aantal 

toernooien te schorsen. In het telefoongesprek 

dat ik erover had met Ton, toonde hij veel spijt. 

Het ging fysiek slecht met hem, zei hij, hij voelde 

zich hartstikke ziek; vandaar die fout die hij 

gemaakt had.  Hij was overgelukkig toen zijn 

schorsing voorbij was en hij weer kon meespelen. 

Dat ging al snel weer als vanouds. Hoe goed hij 

kon spelen, bleek op het wereldkampioenschap 

MCR 2010 dat Nederland organiseerde in Utrecht. 

Hij was de enige Nederlander die in de top-twintig 

eindigde; lange tijd had hij zelfs uitzicht gehad op 

een nog betere positie. 

De laatste keer dat ik Ton Rijnders aan de 

mahjongtafel ontmoette, was op het Dutch Riichi 

Open 2016 in Oss. Hij zag er slechter uit dan ooit 

tevoren. Hij vertelde me dat hij de afgelopen 

maanden veel gewicht had verloren en dat de 

artsen eigenlijk niet precies wisten waar dat door 

kwam. 

 

Ton met zijn zebra-lat op het Roode Vijven 

toernooi Riichi 2001 

Zoals gebruikelijk had hij zijn mahjonglat 

meegenomen. Het was een prachtig exemplaar, 

ongetwijfeld zelfgemaakt, met zebrastrepen. 

Helaas was de lat zo groot dat hij een groot deel 

van het oppervlak van de krap bemeten Riichi-

matjes in beslag nam. Ik had daardoor moeite om 

zijn weggelegde stenen goed te zien, maar ik 

durfde de zieke man er eigenlijk niet op te wijzen. 

Hij speelde ook slecht; hij verloor die hanchan 

zwaar, wat hij tamelijk filosofisch opnam. Hij 

verraste me na afloop trouwens met de 

opmerking dat hij die dag ‘slechts twee tafels’ had 

gewonnen. Ik had er zelfs niet een kunnen 

winnen… 

Een jaar later hoorde ik van een van zijn 

mahjongvrienden dat Tons gezondheid hard 

achteruitging. Niet vanwege de leukemie waar hij 

al zo lang tegen streed, maar vanwege de ziekte 

van Parkinson die hij er nog bij had gekregen. 

“Maar hij speelt nog net zo gehaaid als altijd”, 

hoorde ik toen. “Laatst was hij nummer één aan 

zijn tafel, er was nog vijf minuten te spelen. Ton 

stelde voor maar te stoppen, het was immers toch 

te kort voor nog een potje.” 

Van Ton had je nooit gewonnen zolang de laatste 

steen niet was weggegooid. Hij heeft nu eindelijk 

die laatste steen weggelegd. 

7. Paarse Draak toernooi 

Roald van Wonderen 
 
De Paarse Draak: een hoogvlieger! 

Organisatie, aankleding en sfeer, superlatieven te 

kort. Wat een dag! Een Mahjong-toernooi voor 

recreanten en tevens NK, georganiseerd door de 

Paarse Draak - een Mahjong-vereniging van 

notabene net een jaar jong (!) - is ronduit een 

succesverhaal. Met de deur in huis gevallen: 

chapeau aan de vrijwilligers, hun planning, 

organisatie en aankleding van het Dorpshuis!  

 

 

 

 

 

 

De prijzen staan klaar, het toernooi kan beginnen. 

Hoewel dit mijn eerste toernooi ooit was en ik dus 

geen vergelijkingsmateriaal heb, durf ik te stellen 

dat dit een van de gezelligste, best 

georganiseerde en meest vergevingsgezinde 

toernooien was, die je als beginneling en/of 

recreant mee kan maken.  
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Het dorpshuis was omgetoverd in een toernooi-

tempel: 15 opgedekte tafels, een heus podium 

met score-administrateur - zittend voor een 

beamerscherm met toernooi-informatie – en een 

grote gong.                                                                    

Al het bovengenoemde, 60 deelnemers van 

verschillende Mahjongverenigingen uit 

Nederland, 4 rondes (elk 1,5 uur), een ervaren 

scheidsrechter en 1 gongklopper, zorgde zo voor 

het recept van een dag, die zou slagen. 

 

Vogelenzang 

Na de warme opening door het bestuur, uitleg 

over de toernooiregels en planning, klonk de 

eerste gong. De eerste ronde, en daarmee de 

timer van 1uur 30 min. - zichtbaar op het grote 

scherm- werd gestart. Het toernooi ging officieel 

van start. 

Gezonde spanning nam wat vat op me, maar 

maakte al gauw plaats voor bescheiden fanatisme. 

Wat was het leuk om aan tafel te komen met 

verschillende leden van verschillende 

verenigingen! Hetgeen dat opviel, en voor mij als 

prettig werd ervaren, was de gemoedelijkheid aan 

de tafels. Het voelde niet als een harde 

competitie, bij kleine 'vergrijpen' werd een oogje 

toe geknepen en was eenieder ronduit sportief 

met het tellen van elkaars behaalde punten. 

Heerlijk voor iemand die ‘net komt kijken’, nog 

niet altijd even snel is en, helaas, regelmatig zijn 

punten laat liggen!  

Voor ik het wist, waren de eerste 2 rondes 

gespeeld en het was tijd voor een ruime pauze. 

Een fantastische lunch, zelfs te nuttigen in de 

heerlijke zonnige buitenlucht, die meteen gebruikt 

kon worden om wat af te koelen van de mentale 

inspanning.  Onder het genot van broodjes kroket, 

bolletjes met beleg en een drankje, werd o.a. over 

de zojuist gelopen rondes nagepraat. (Onze score-

administrateur hing tussen de rondes door de 

tussenstanden op, om de nieuwsgierigen hun 

plaats op de ranglijst te kunnen tonen)  

Na wederom de oproep dat de volgende ronde 

aanstaande was, wandelde eenieder voldaan naar 

de volgende tafel, om weer met een nieuwe 

samenstelling van spelers, de muren op te 

bouwen.  

Ronde 3 al, 4+ uur verder; wat ging de tijd snel! 

(when you’re having fun…) 

Nog een saillant detail, naast de prijzen voor de 

plaatsen 1,2 en 3, was er ook een speciale ‘Rode 

draak’-prijs te winnen (!): Maak een mahjong met 

de rode draak als winnende steen en laat deze 

zien aan de scheidsrechter. Ben jij degene die aan 

het eind van het toernooi, deze zgn. ‘Rode-draak’-

mahjong het meest recent gemaakt heeft, win je! 

Met de 3e ronde in volle gang, leek het alsof men 

(ondanks dat er nog een 4e ronde te spelen was) 

deze ‘Rode draak’-prijs steeds meer in het 

achterhoofd hield. Zodoende viel de ‘Rode-draak’-

mahjong vaker en vaker; de scheidsrechter 

schreef meer en meer namen op.  

Ook Ronde 3 was in een flits voorbij en iedereen 

kon weer even een korte pauze nemen, inclusief 

versnapering en drinken.  

 

Winnaars paarse draak toernooi:                         

v.l.n.r. Marga van Voorst (2de)                                      

Bregje v.d. Grind (1ste) en Nanny Verheijen (3de) 

Ronde 4: Er groeide wat spanning. Hoewel elke 

ronde net zo belangrijk is, voelde de laatste 

dubbel aan; enerzijds jammer omdàt het de 

laatste was, maar anderzijds wel een laatste kans 
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hier nog een paar mooie mahjongs te maken! Met 

nog 10 minuten op de klok, deze 4e en laatste 

ronde, ontstond er plots een hard gejuich aan één 

van de tafels; Lilian behaalde de oh-zo gewilde 

‘Rode-draak’-mahjong!  

Dit zal wel de laatste van de dag zijn, dachten 

velen. We draaiden ons allemaal weer terug en 

gingen snel verder. Ronde 4 liep ten einde, nog 

vijf seconden, Mieneke met de gongklopper in de 

aanslag. De laatste stenen werden gespeeld… en 

het meest onverwachte gebeurde… 

Nog harder dan voorheen, een vreugdekreet en 

gejubel. In de allerlaatste seconden werd een 

rode draak weggelegd en daar was hij: Anneke 

had de ‘Rode-draak’-mahjong!  

 

Anneke met haar Rode-draak prijs 

De blijde verbazing zorgde voor een breed 

applaus, wat perfect aansloot bij de 

daaropvolgende gongklank en zo het einde van dit 

toernooi officieel maakte, met de prijsuitreiking 

als het logische gevolg.  

Vereniging ‘De Hoeksteen’ uit Utrecht had een 

goede dag en sleepte 2 van de top-3-prijzen in de 

wacht. Nogmaals gefeliciteerd!  

Wat een dag. Het geluk was bij de een meer aan 

de zijde dan de ander, maar wat geeft het, 

iedereen droeg op zijn/haar manier bij aan dit 

vlekkeloze toernooi. De vereniging mag trots zijn. 

Trots op de vrijwilligers, trots op de deelnemers 

en al zeg ik het zelf; heel graag op naar het 

volgende Paarse-Draak-Toernooi! 

8. Ledengroei 
 
Jan Warbout 
 
Het aantal leden bij de NMB neemt nog steeds 

toe, in de afgelopen 10 jaar, zijn er 200 leden 

bijgekomen. We zouden deze groei graag verder 

willen voortzetten, graag met uw steun. 

 

 
 

 
 
9. RDO-toernooi 
 
Olav Sommers 

 
We kennen allemaal wel de wereldhit van 

Meatloaf “Paradise by the dashboard light”. Een 

iets minder bekend nummer van deze naar 

corpulentie neigende zanger is “Two out of three 

ain’t bad”. Dat schoot me te binnen toen ik de 

prijsuitreiking verzorgde bij het MCR Dutch Open 

2019. 

 

De winnaars:                                                                    

1. Twan van den Nieuwendijk 2. Gerda van 

Oorschot 3. Marjan van den Nieuwendijk 
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Het toernooi werd gewonnen door Twan van de 

Nieuwendijk en op de derde plaats eindigde zijn 

moeder Marjan. Voor papa Oscar was er slechts 

een 55e plek weggelegd. Dat is voor hem een zeer 

vertrouwde plaats. Hij moet er ook niet aan 

denken om op het podium te moeten klimmen. 

Alleen al bij de gedachte krijgt hij hoogtevrees. 

Op de tweede plaats, want die was er uiteraard 

ook, nog een bekend gezicht. Gerda van Oorschot. 

Daarmee is de schande van 2018, met drie 

Fransen op het podium, helemaal weggepoetst en 

laten de Nederlandse WK-gangers zien dat de 

vorm eraan zit te komen. 

Het toernooi zelf is vlekkeloos verlopen. Iedereen 

was op tijd binnen, had zijn beste humeur 

meegenomen en de sportiviteit vierde hoogtij. 

Geen onvertogen woord, geen frustratie, geen 

gevloek en geen onsportief gedrag. De EMA 

observer, Tine Weckhuizen, kan niet anders dan 

een A+++ rapport indienen. Scheidsrechter Bert 

Claessen trad met harde hand op. Een niet 

gepakte, winnende steen werd consequent 

beboet met 10 strafpunten. Mensen die na een 

winnende hand hun shirt uitdeden en 

triomfantelijk de speelzaal door renden konden 

rekenen op een gele kaart.  

 

En aantoonbare telfouten op de scoreformulieren 

werden steevast “beloond” met vier stokslagen. 

Eén voor elke speler.  

Zoals gebruikelijk werd het toernooi afgesloten 

met een slotwoord en de prijsuitreiking. Het zou 

de organisatie sieren als daarvoor iemand werd 

gevonden die wel iets zinnigs heeft te melden, bij 

voorkeur in begrijpelijk Engels. Het toernooi zelf 

heeft het predicaat “uitstekend” gekregen. Dat 

bleek uit de vele positieve reacties van de 

deelnemers voor de organisatie en alle 

vrijwilligers. 

 
10. Chinezen in Japan 
 
Anton Kösters 

 
Al vele jaren was het een wens van me om nog 
eens naar Japan te gaan. Niet specifiek vanwege 
mahjong, maar uiteindelijk was een mahjong-

toernooi in Kyoto (de Cherry Blossom Cup 京都桜

杯) een goede aanleiding.  
Om het eerste misverstand direct uit de weg te 

ruimen: nee, ik ben niet bekeerd tot Riichi, het 

was een echt MCR-toernooi, dat werd 

georganiseerd door de Kyoto MCR Mahjong club 

en met name door Koji Idota, die sommigen onder 

ons wellicht nog kennen als winnaar van het 

OEMC van 2009 in Baden en deelnemer aan het 

WMC van 2010 in Utrecht. Riichi was gedurende 

het toernooi nooit ver weg, want het toernooi 

werd gespeeld in een rokerige Mahjong-club, 

waar ca. 40 automatische mahjongtafels klaar 

stonden. 

 

Geprepareerd voor Riichi en waarvan er 13 voor 

dit toernooi waren gereserveerd. Op de andere 

tafels werd het hele weekend druk Riichi gespeeld 

om geld door clubleden en passanten, begeleid 

door een 6-koppige staf.  

Ook de tafels waarop het toernooi plaatsvond 

waren voorzien van de kleinere Riichi 

mahjongstenen (inclusief rode vijven) en zonder 

bloemen. Dat laatste is overigens een verademing 

voor het verloop van het MCR spel. Het toernooi 

werd over 2 dagen van 4 rondes gespeeld volgens 
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het ín Denemarken volledig onbekende Deense 

systeem, waarbij alleen in de eerste ronde met 

een willekeurige tafelindeling werd gespeeld en in 

de overige rondes de tafels werden ingedeeld op 

basis van de tussenstand van dat moment. De 

nummers 1-4 op tafel 1, 5-8 op tafel 2, etc. De 56 

deelnemers kwamen uit Japan, China, Singapore, 

Frankrijk en Nederland. Een ronde van 16 handen 

duurde 85 minuten, plus de tijd die nodig is om 

(zoals bij Riichi) de voorlaatste en laatste hand af 

te ronden. Op mijn vraag of dat niet wat kort was 

wist ik na de eerste ronde het antwoord: nee, na 

77 minuten waren 16 spelletjes klaar. Gedurende 

het toernooi merkte ik wel dat zeker aan de 

hogere tafels er evengoed uitermate 

bedachtzaam werd gespeeld, zodat uiteindelijk 

toch niet alle 16 handen uitgespeeld konden 

worden.  

De puntentelling werd gedaan met fiches. Aan het 

begin van de ronde kreeg iedereen voor 300 

punten aan fiches, verdeeld over waarde van 

1,5,10,50 en 100 punten. Deze fiches bevatten 

een chip, en als de fiches weer in het bakje van de 

speler in de tafel liggen verschijnt de tussenstand 

vanzelf bij ieder speler op een scherm, zodat 

iedereen direct weet wat de stand is. Het 

afrekenen gaat, na enige gewenning, lekker vlot: 

8=10-2, 13-5 of 5+3. 

De spelregels waren iets anders dan wij in Europa 

gewend zijn, omdat men in Japan vasthoudt aan 

de ‘originele’ MCR-spelregels uit 1998 en een 

aantal wijzigingen die later zijn doorgevoerd niet 

gelden. Zo geeft een zelf getrokken Seven Pairs 

slechts één punt extra voor Self Drawn en geen 

vier voor Fully Concealed. Ook het 

‘strafreglement’ is wat anders, mede door het 

uitgangspunt dat spelers het spel volledig 

beheersen en foutjes als vergissingen worden 

gezien die gemoedelijk gecorrigeerd worden. Ook 

toen ik een puntje vergat te tellen zag ik eerst 

verwarring en debat bij mijn tafelgenoten en 

vervolgens werd het vergeten punt spontaan 

uitbetaald. Ook toen ik een foute mahjong maakte 

werden de 3x10 strafpunten beleefd geweigerd. 

Er was wel één regel heilig: Oost drukt op het 

knopje om het nieuwe spel op tafel te laten 

verschijnen en de dobbelstenen te doen rollen. 

Niemand anders. Met een gezamenlijk 

uitgesproken “お願いします" (O-ne-ga-i Shi-ma-

su) start de ronde.  

Aan het begin van de tweede dag mocht ik weer 

met de hoogst geklasseerde spelers aan tafel 1 

plaatsnemen, die nu was voorzien van 4 camera’s 

om de spelhandelingen van de spelers nauwkeurig 

vast te leggen. Met deze beelden is later het 

verloop van alle rondes die op die dag aan deze 

tafel hebben plaatsgevonden nauwkeurig 

gedocumenteerd en na te lezen op de blog van 

Koji Idota (http://blog.idota.com/mj/) waar ook 

de filmpjes terug te zien zijn en de volledig uitslag 

na te lezen is. Een voorbeeldje van de wijze 

waarop een mahjonghand is gedocumenteerd 

hieronder (bijna een Chicken Hand).  

 
 

Er waren prijzen voor de beste acht spelers, wat 

ook niet toevallig is, gezien de betekenis van het 

getal 8 in de oosterse filosofie. Ik was daar helaas 

niet bij. In de laatste ronde aan tafel 4 kon ik nog 

net een 15e plaats vast te houden. Caroline 

Arnaud uit Frankrijk wist nog wel de derde prijs te 

behalen.  

 
 

De winnaars 

http://blog.idota.com/mj/


11. Rode Draak Twente 33 jaar 

Jan en Ada Ketzer 
 
Het was 1975 in Assen toen Ada en Jan Ketzer op 

bezoek bij een nieuwe medewerkster op een 

tafeltje een  voor hen zeer merkwaardig spel 

zagen, dat hun leven verder voor een deel zou 

bepalen : MAHJONG. Zij leerden het spel en 

werden tevens hartstochtelijke propagandisten. 

Geen familielid, buur, vriend of collega kon 

hieraan ontsnappen, ook in Twente was dat het 

geval. Ada en Jan gaven cursussen en haalden veel 

mensen binnen hun mahjongmuren.. 

Met 16 deelnemers werd op 31 mei 1986 een 

toernooi georganiseerd  in hun huis aan de 

Anninksweg in Hengelo: Het Rode Draaktoernooi . 

In latere jaren werd er elders in Nederland nog 

een Rode Draak opgericht en toen is besloten om 

TWENTE aan de naam toe te voegen.   

De deelnemers van dit eerste toernooi namen zelf  

hun eten, drankje en taart mee. Het was een ware 

overvloed, omdat iedereen bijna voor 16 mensen 

iets had meegenomen. Gezelligheid was troef. Dit 

eerste toernooi is door Ada gewonnnen.  

 

Ada en Jan Ketzer 

Het Rode Draak Toernooi is jaarlijks 18 maal 

herhaald en stond inmiddels op de lijst van de  

opgerichte Nederlandse MahjongBond. 

De spelers kwamen niet meer alleen uit Twente, 

maar uit geheel Nederland.  De stand telde mee 

voor de landelijke stand, waardoor men 

uitgenodigd kon worden voor Internationale 

wedstrijden. Bij de laatste toernooien is een 

quotum van 40 personen in acht genomen omdat 

Ada en Jan niet meer konden behappen. Jan won 

de 18e keer en zij besloten te stoppen en de 

organisatie over te geven aan een werkgroep. 

Na enig beraad is door de mahjongliefhebbers 

besloten er  een vereniging van de Rode Draak 

Twente te maken, die met een frisse aanpak en 

een gekozen bestuur de zaak in handen nam. Als 

uitgangsbasis, na enige malen gespeeld te hebben  

in horecabedrijven, is nu gekozen voor het 

Denksportcentrum in Hengelo, waar op 

woensdagavonden de huidige 36 leden MAHJONG 

kunnen spelen.  

Ook zijn er om te oefenen twee  vrijdagmiddagen  

in de maand georganiseerd nl. op de tweede en 

laatste van elke maand van 13.30 – 16.30 uur. Op 

de overige vrijdagmiddagen wordt er RIICHI-

mahjong gespeeld voor een groep liefhebbers van 

die Japanse vorm van mahjong.. 

Deze week kwam de volgende boodschap binnen : 

 

 Beste Mahjongers Ada en Jan,  

Dat jullie 33 jaar geleden met de Rode Draak zijn 

begonnen !!! Wat een goede zet, gezien dat het nu 

ook nog erg leeft. Elke woensdagavond stormen 

we het Denksportcentrum binnen om lekker en 

gezellig van dit spel te genieten, De ene keer gaan 

we naar huis met een goed gevoel, gewonnen of 

fijn gespeeld, de andere keer krijg je de stenen niet 

en baal je erg. Maar een spel is een spel en wij 

komen de volgende week gewoon weer met frisse 

moed terug. Vaak krijgen wij een fijn verhaaltje 
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toegestuurd , wat er alzo is gebeurd die avond  en 

als de lijst niet goed is ingevuld krijgen de 

tafelgenoten een mail van jullie  met de goede 

uitslag en zo kan iedereen de stand goed volgen. 

Daar wordt naar uitgekeken. 

GEFELICITEERD met het jubileum van 33 jaar mooi 

spel, dat is wel een feestje waard. 

Groetjes Hetty en Truus 

Bedankt, wij zullen zo mogelijk nog eens 33 jaar 

doorgaan !!!! 

Ada en Jan 

 

12. Raadsel Riichi 
 
Jinbi Bin 
 
In Riichi heb je situaties waarbij je sommige van je 

yaku alleen telt wanneer je uit gaat met tsumo. 

Bijvoorbeeld, wanneer je wachtend bent met de 

volgende hand 

 

kun je de yaku tsumo en san’ankou alleen tellen 

wanneer je de winnende steen zelf pakt. Nu komt 

het ook voor dat je sommige van je yaku alleen 

telt als je uit gaat met ron. 

Geef een wachtende hand met alle van de 

volgende eigenschappen: 

Iedere steen waarop je wacht geeft je tenminste 
één yaku. 
Op welke manier je ook uit gaat, de waarde van 
de hand is minder dan mangan. 
Er is geen enkele yaku die je telt voor zowel een 
winnende steen waarmee je met ron uit bent 
gegaan, als een (mogelijk andere) winnende steen 
waarmee je met tsumo uit bent gegaan. 
(Zoals gewoonlijk in Riichi, in het geval van een 

complete hand, tel je altijd de yaku die een hand 

zijn hoogst mogelijke waarde geven.) 

 
 
 

Oplossing Raadsel april 
 
Gefeliciteerd! Je hebt mahjong met de combinatie 

“De maan van de bodem van de zee vissen”!           

Het aantal punten: 

20 mahjong 

10 vogel eet cake 

2 voltooid een paar 

2 zelf gepakt 

4 gesloten pung eenvoudige stenen 

8 gesloten pung edelstenen 

2 open pung eenvoudige stenen 

48 totaal                                                                           

Het aantal verdubbelingen: 

3x combinatie maan van de bodem van de zee 

vissen 

1x draken 

4x totaal                                                                                    

Je hebt totaal dus 768 punten gescoord! 

Er waren geen inzendingen. 
 

13.Toernooirooster. 
 

Datum Spelsoort Naam  Plaats 

21, 22,23  
Juni  

Riichi EK Riichi NMB Rosmalen 

14 juli Riichi Roode 
Vijven 

Roode 
Vijven 

Toldijk 

24 aug Riichi Oranda 
Sai Kou 

Anpai Oss 

14 sept MCR C+R Negen 
poorten 

Negen 
Poorten 

IJsselstein 

21 sept Riichi Ura Dora Tsumo Hendrik Ido 
Ambacht 

 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 4 verschijnt op                                    
woensdag 17 juli 2019 

Kopie inleveren vóór 13 juli bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong ……….. Steengoed! 
 

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

