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1.Van de voorzitter Jan Warbout
Voor de meeste Mahjongleden zal de vakantie er
wel opzitten en sta je nu aan de start van weer
een Mahjongseizoen, deel II. Ik wens je daar alvast
veel plezier bij.
Mijn vakantie bestond uit 2 weken heerlijk
kamperen in de duinen, in alle rust en om tot
bezinning te komen. Echter wel een storm
(windkracht 9) meegemaakt, maar mijn tenttrailer
hield zich keurig staande. Ook heb in de
vakantieperiode als vrijwilliger 2x een week
gewerkt als vrijwilliger op een camping met 60

staanplaatsen, een klein camping dus, geheel
gerund door vrijwilligers. Rustiek aan de Geul in
Zuid-Limburg. Het is hard werken van 7:30 – 23:00
uur, veel contact met de campinggasten, maar
wat een fijne sfeer en zeer dankbaar werk.
Maar soms heb je tijd om te mijmeren over een 2of 3-daags Mahjongtoernooi in het voor- of
najaar. Er is plek voor de campers, tenten,
caravans en vouwwagens. Er is een
recreatieruimte van voldoende grootte, met de
tafels en stoelen, koffie en thee beschikbaar en
lunches en avondeten is te regelen. Laat me
weten of je zin hebt om dit mede te organiseren.
Een ander idee is de campinggasten in de
avonduren Mahjong te leren spelen. Graag hoor ik
de reacties.
Op vrijdag 6 september jl. ontving ik een
fantastisch bericht uit het noorden van
Nederland: een Mahjongclub uit Groningen, “de
Oude Draken”, wordt lid van de Nederlandse
Mahjongbond. Zij spelen een variant op NTS,
schakelen nu over naar het NTS zoals we het nu
spelen. Natuurlijk heten we ze van harte welkom
bij de Nederlandse Mahjongbond en we hopen ze
op vele toernooien te zien.
Dit is de uitkomst van een dag naar Groningen.
Jelte Rep en ik zijn daar op 16 mei jl. geweest,
hebben gesproken met het bestuur, de leden en
NTS-spelregels uitgelegd.
Over het promoten van Mahjongen gesproken, er
lopen nu acties in Friesland, Drenthe, Overijssel,
Gelderland en in de Flevopolders, ik ben
benieuwd wat de uitkomsten worden. Wil je meer
hierover weten of helpen, stuur een mailtje naar
voorzitter@mahjongbond.org

Op zaterdag 19 oktober aanstaande is het
Voorzittersoverleg in IJsselstein. Graag horen we
wat de mahjongclubs bezighoudt. Doel van dit
overleg is vooral om van elkaar te leren, iets
kunnen toepassen bij je eigen Mahjongclub. Als
NMB-bestuur brengen wij in ieder geval het
volgende in: Hoe gaan we het promoten van
Mahjong in Nederland verder gestalte geven,
welke doelen stellen we hierbij en op welke wijze
gaan we dat invullen.
Eind oktober gaan 26 Nederlanders Mahjongen
naar het Wereld Kampioenschap MCR in
Villafranche sur Saone (bij Lyon). Ik wens de
deelnemers veel plezier en succes.
In de vorige NMB Nieuwsbrief meldden we reeds
het NK Clubkampioenschap MCR op zaterdag 9
november. De beste 4 personen worden afgevaardigd om aan dit Mahjongtoernooi (dit
kunnen zowel recreanten als competitiespelers
zijn) deel te nemen. De organisatie ligt bij de
Mahjongclub de Haagse Kringen en wordt in Den
Haag gehouden.
Graag tot ziens, mogelijk bij een van de
Mahjongtoernooien

2. Joke de Jong in de schijnwerper
Wat is je reactie aan het
begin van het interview voor
de column “In de
schijnwerper”
Leuk, spannend.

Kun je en wil je omschrijven wie Joke is?
Ik ben 57 jaar en heb tot mijn veertigste in de
Beemster gewoond, na de scheiding ben ik
verhuisd naar Purmerend met mijn drie dochters.
En sinds 2012 woon ik samen met mijn vriend Ton
in Heerhugowaard.
Sinds 1,5 jaar ben ik oma van een kleindochter
waar ik donderdags oppas in Utrecht.

Op mijn 19e ben ik bij de
toenmalige Amro-Bank gaan
werken op de financiële
administratie, na de geboorte
van mijn derde dochter ben ik
gestopt met werken. Na 3 jaar
ben ik terecht gekomen bij de
PersoneelsSalarisadministratie van
HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorder
Kwartier) in Heerhugowaard. Nadat een aantal
processen gedigitaliseerd werden en het
werkaanbod afnam, heb ik 2 jaar geleden de
overstap gemaakt naar het cluster Onderhoud als
Capaciteitsplanner. Helaas hier in maart jl. in
vastgelopen en een aantal maanden thuis
geweest. Inmiddels weer aan het re-integreren bij
de afdeling administratie.
5 jaar geleden zijn
we begonnen met
de ademhaling
oefeningen en
koud douchen
(Wim Hof
Methode) om onze weerstand op te bouwen,
meer energie en sneller warm te krijgen. En sinds
een maand doen we ook aan Intermittent fasting,
met deze levenswijze eet je af en toe een tijdje
niet, variërend van 16 uur tot enkele dagen. Mijn
humeur is beter, ben energieker en mijn vetmassa
neemt af en spiermassa neemt toe.
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
mahjong om?
Ton en ik lopen samen hard. Het trainen voor een
wedstrijd in het buitenland vind ik het leukst.
Aflopen jaren gelopen in Lissabon, op Cyprus, op
Malta en getraind voor Boedapest.

Tennissen doe ik
al vanaf mijn
jeugd, nu speel
ik weinig tot niet
omdat ik de
voorkeur geef
aan hardlopen
en mahjongen.
Sinds kort speel
ik Word Freud
met enkele mahjongers.
Sudoku maken, haken, borduren, lezen en keezen
doe ik ook naast het mahjongen.
Wat de redactie opvalt: Je timmert knap aan de
weg, doet mee aan het WK MCR in Frankrijk.
De vraag of ik mee wilde doen aan het WK MCR
kwam op een goed moment.
Ik had in februari 2018 drie doelen die ik wilde
bereiken nl:
30 km wedstrijd lopen in Boedapest (nov 2018),
helaas raakte ik half uur
voor de wedstrijd
geblesseerd. (Kramp in
rechterkuit) nog wel
gestart maar na elke 2,5
km 2 min te stoppen toch
na 15 km helemaal
gestopt.

Mijn nieuw baan, functie goed te vervullen, helaas
niet gelukt.
Plaatsten voor het WK MCR. Mijn 27e plek was
niet voldoende.
En toen vroeg Ria op de 2e de dag van de MCR
Dutch Open of ik mee wilde. Ja graag.
Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft je dit
geleerd?
In mijn jeugd hebben mijn oom en tante het
Mahjong spel meegenomen van overzee en zij
hebben mij en mijn ouders het Nederlandse
Mahjong geleerd. In de Beemster werd er 1x p.m.
mahjong gespeeld in het Buurthuis. Toen dit
stopte, hebben een aantal spelers een club
opgericht (2006) in Purmerend en hier speelde ik

1 x per 2 weken. In 2010 hebben we 2x les gehad.
In MCR van de inmiddels overleden Ton Reijnders.
Hierna is de club in 2012 overgegaan op alleen
MCR.
Op een gegeven moment wilde ik wel vaker in de
week spelen en ben in 2017 lid geworden van de
Zaanse Muur. Hier kwam ik erachter dat er ook
toernooien werden gespeeld en ben hier toen ook
aan gaan meedoen. Sinds april 2018 pas ik op mijn
kleindochter en ga ik in de avond langs het
verpleeghuis De Helpende Hand Amstelveen om
te mahjongen bij de Kongrovers.
Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan
Mahjong in de week?
2 tot 3 avonden bij een club.
Wat is het leukste wat je overkomen is bij het
Mahjong?
Het behalen van de groten draken mahjong in de
1e ste ronde op het German Mahjong Open 2019,
en dan na het spelen van de 1e ste ronde horen
dat er voor dit spel een prijs te behalen is.
Wat is het slechtste wat je overkomen is bij
Mahjong?
Het maken van een valse mahjong in ronde 10 van
het bovenstaande toernooi,
en daardoor 2 i.p.v. 4 tafelpunten halen, en net
niet op het podium belanden.
Door Bregje is in Nieuwsbrief 5, de volgende vraag
gesteld
Heeft mahjong jouw leven veranderd en zo ja, in
welk opzicht? En zo niet, ook goed.
Ja het heeft zeker mijn leven veranderd. Ik houd
van spelletjes spelen en nu ik ook toernooien
speel vind ik Mahjong nog veel leuker en ik
besteed er veel tijd aan.
Toen ik geblesseerd was en niet lekker in mijn vel
zat, vond ik het fijn dat ik toch nog het mahjongen
had in de avonden en de toernooien in het
weekend, en in het buitenland.
Afgelopen jaar meegedaan met het NTS
Marathon, dat was heel gezellig. Déjà vu met
vroeger, slapen op een grote slaapzaal.
Het tennissen is naar de achtergrond verschoven,
terwijl ik vroeger veel speelde.

Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “In de schijnwerper

drie van de vijf tafels in de tuin kunnen zetten. De
20 spelers worden hartelijk ontvangen met een

Speel je graag tegen je partner en/of bekende?
Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Herinner je gister, droom van morgen maar leef
vandaag!

3. Zomertuintoernooi Tsumo!
Nel Hofman
Na twee hete zomerdagen, waarin alle hitte
records verbroken zijn en de tour door
modderstromen is stil gelegd, gaat het
zomertuintoernooi Tsumo! op zaterdag 27 juli
gewoon door.
Traditie
Inmiddels is het een traditie van Mahjongclub
Tsumo! om elk jaar in de tuin van één van de
leden een zomer tuintoernooi te organiseren.
Eerdere jaren vond dit toernooi plaats in
Ridderkerk, Numansdorp en Burg Haamstede. Dit
jaar is Hansje de organisator en vindt het toernooi
plaats in de eigen plaats van de Mahjongclub
Tsumo!, in Hendrik-Ido-Ambacht.

Brokking, rozen en Nico
In de afgelopen nacht is gelukkig de koelte
Nederland in gekomen en de verwachting is dat
het vandaag droog blijft. Hansje en Jaap hebben

Brokking gebakje en voor Hansje is een mooi bos
rozen gekocht.
Even is er ‘paniek’, er zijn geen 20 maar 19
spelers. Paulien belt Nico en hij offert zijn dagje in
de tuin werken op en komt ook spelen (dank aan
de zus van Nico die nu alleen in de tuin moest
werken).
Heerlijk spelen in de tuin en Jaap de parapluman
Er worden deze dag vier hanchans gespeeld en
het is heerlijk spelen in de tuin of bij de open
deuren van de kamer of de keuken. Met een
bewolkte lucht en af een toe een windje is het de
ideale temperatuur. De buienradar wordt
nauwlettend door Jaap in de gaten gehouden. De
heftige buien blijven ons bespaard en vallen ten
zuiden van Ambacht. Er zijn af en toe een paar
druppels maar geen probleem…….…Jaap staat
gelijk klaar en voorziet ons van paraplu’s. Dit
levert prachtige plaatjes op.

Spannend aan de top voor Regina
Na het eerste hanchan staan Addy, Pauline en
Saskia in de top 3. De volgende hanchans blijven
Ria en Regina in de top 3 staan. Ria steeds op 1
maar zij zal deze plek na de laatste hanchan
afstaan aan Regina. Jinbi en Jacco staan
respectievelijk in ronde 2 en 3 op de derde plaats.
Nel heeft in de laatste hanchan een hoge score en
zij eindigt uiteindelijk op de derde plaats.

hebben wel een stille hint naar Jaap laten vallen
dat we hem er graag weer bij willen hebben (als
hulpje bij de catering en als parapluman).

4. Nationaal Clubkampioenschap
Menno van Lienden
Vanuit de ALV 2019 is het idee ontstaan om een
clubkampioenschap te organiseren, een aantal
initiatiefnemers zijn hier verder mee aan de gang
gegaan en zaterdag 9 november 2019 zal het
eerste Nationale Clubkampioenschap Mahjong
MCR plaatsvinden.
Per deelnemende club kunnen 4 spelers zich
opgeven om samen te strijden voor de
wisseltrofee.
Alle secretariaten hebben een uitnodiging
ontvangen voor deelname aan dit toernooi dat
jaarlijks zal terugkeren. De aanmelding loopt tot
25 oktober
Dit jaar zal de Mahjongclub Haagse Kringen dit
kampioenschap hosten.

5. Code geel in Berghem
Hapjes en drankjes

Foppe Bakker

Uiteraard is er tussen elke hanchan tijd voor een
hapje en drankje. De lunch is verzorgd door
Hansje met hulp van een aantal leden die soep en
salades gemaakt hebben. Jaap zorgt dat alles op
tijd klaar staat in de pauze en ruimt daarna met
hulp van zijn dochter en een vriendin alles weer
op. Alle spelers kunnen ontspannen van het eten
en de pauzes genieten.
Prijsuitreiking en tot volgend jaar
De dag is voorbijgevlogen en aan het einde volgt
de prijsuitreiking. Uiteraard voor de nummers 1, 2
en 3 maar er zijn ook een aantal ludieke prijsjes
voor de nummers 20, 15 en 10. Deze zijn voor
Christine, Annelies en Loek. Tot slot gaan we nog
met de hele groep op de foto. Een supergeslaagd
zomer tuintoernooi. We hebben nu al zin in 2020.
In welke tuin? Dat weten we nog niet maar we

Op 24 augustus had het KNMI had code geel
afgegeven.
Op dezelfde dag werd het Oranda Sai Kou
toernooi gehouden in het Sportcentrum in
Berghem. Dus degene die het hoofd koel wist te
houden zou de winnaar worden.

32 spelers meldden zich ‘s morgens aan om 5
hanchan te spelen, zelfs Nino Aringaneng was er
vroeg bij en zag vrijwel alle spelers binnen komen.
Dus zonder enige vertraging kon het toernooi
beginnen.
Na de eerste hanchan was het al duidelijk wat
Martijn Gulmans en Desiree Heemskerk maar 1
ding voor ogen hadden; een verhitte strijd om de
1e en 2e plaats. De rest van de spelers mochten
om de 3e plaats strijden Foppe Bakker, Eveline
Broers, Sabine Manten stonden op de felbegeerde
3e plaats tijdens het toernooi, maar na de 5e
hanchan was Janny van der Meer de terechte
winnaar van de rest.
Hoe de strijd aan de kop verliep was spannend tot
het laatst; Desiree was erg ontspannen tijdens het
toernooi kongde er vrolijk op los, gaf links en
rechts een schouderklopje en lachte heel wat af.
Martijn was de rust zelve met een gedegen
spelletje speelde hij alle tegenstanders van tafel
maar de laatste tafel bleek hem toch te veel, zijn
concentratie verslapte en hij werd kansloos 3e.
aan de tafel.
Dus Desiree ging met de eer strijken en had het
hoofd dus koel gehouden ondanks code geel. Om
18.25 werden de laatste resultaten verwerkt en
om 19:00 was het Sportcentrum weer helemaal
leeg, wat is Riichi dan toch een snelle sport.

6 Het bondstoernooi
Ria van der Putten

De Nederlandse Mahjongbond organiseert 7
december 2019 het Bondstoernooi.
Dit toernooi is voor alle varianten dus MCRcompetitie, MCR-recreanten, NTS en Riichi
Wil je meespelen, schrijf je dan in. Bezoek
hiervoor onze website:
http://mahjongbond.org/bondstoernooi/
De kosten voor deelname zijn € 12,00 inclusief
lunch
De Inschrijving is open (voor bondsleden)
We spelen op een centrale locatie, namelijk: “De
Wiese” in Schalkwijk
Ook gaan we de Nederlandse Kampioenen van
Riichi, NTS, MCR-competitie en MCR-recreanten
huldigen.

7. “Suver Spul” in Gorredijk
Alicia Slot
Mahjongclub Suver Spul uit Gorredijk start nieuwe
beginnerscursus

Désirée Heemskerk 2. Martijn Gulmans 3. Janny
v.d. Meer

Mahjongclub Suver Spul is met succes gestart in
Gorredijk. De naam Suver Spul is Fries voor Zuiver
Spel. Er wordt met veel enthousiasme op
maandagavonden gespeeld in clubhuis De Librije
in Gorredijk, de entree is voorlopig vastgesteld op
€1,00 per avond. De spelers hebben allemaal
meerdere avonden les gehad. Om nieuwe spelers
de gelegenheid te bieden om aan te haken, wordt
er na de herfstvakantie een nieuwe
beginnerscursus gegeven van vier avonden of
middagen. Zonder inleidende cursus of kennis
vooraf is het niet eenvoudig om aan te haken bij

dit mooie spel. Er wordt gespeeld volgens de
MCR- regels.
De cursus is gratis. Aanmelding bij A. Slot,
06 37443127

8. Gelukwens deelnemers WK MCR 2019
Menno van Lienden
Het WK MCR 2019 komt steeds dichterbij!
Het deelnemersveld vanuit Nederland is
kortgeleden weer verder aangevuld omdat er
minder Chinese spelers zullen deelnemen aan dit
toernooi dan verwacht.
De deelnemerslijst tot nu toe bestaat uit:
Twan, Anja,
Eveline, Zeger,
Barry, Pauline,
Luuk, Marjan, Eric,
Jacqueline,
Marianne, Olav,
Ad, Marjoleine,
Berry, Dennis,
Anneke, Martin,
Yvonne, Jaap,
Matthieu, Ans,
Joke, Wil, Diana en
Jan.
Aangevuld met scheidsrechter Gert.
De Nederlandse Mahjongbond wenst onze spelers
veel speelplezier en veel Wong tijdens dit
wereldkampioenschap in Frankrijk

9. Jubileum Hoeksteen
Willeke de Bruijn
Wat een oproep in een regionale krant voor
consequenties kan hebben?
In ieder geval heeft dit in september geleid tot
ons 2e lustrum.

In Utrecht is sinds 2009 mahjong spelen in
clubverband mogelijk.
Met hulp van de bond, een jong stel met veel
ervaring en nog wat mensen van het eerste uur
hebben we vormgegeven aan onze club.
Verschillende locaties en leden zijn in die 10 jaar
de revue gepasseerd, nu spelen we al jaren op de
dinsdagavond in het Denksportcentrum.
Onze gezellige club met enthousiaste leden spelen
in de zomermaanden gewoon door in de
privésfeer, een leuk initiatief.
En dan bestaan we alweer 10 jaar
en dat moeten we toch écht gaan
vieren.
Waar wij 10 jaar geleden zijn
begonnen met onze wekelijkse
mahjongavonden, daar hebben wij
1 september jl. ons 10-jarig bestaan
mogen vieren.
Van de 39 leden waren er 8 verhinderd, dus een
mooie opkomst op een zonnige zondag.
Ons lustrumfeest was zeer geslaagd, ontspannen
sfeer, heerlijk
eten &
drinken,
gebakjes met
ons logo en
een leuk
aandenken
aan deze dag.

En
natuurlijk
een glaasje
bubbels om
te proosten
op een
volgend
lustrum en
op alle
leden.

Want wát is een club zonder leden, zij zorgen
ervoor met hun wekelijkse aanwezigheid dat
mahjongclub “de Hoeksteen” een feit is!!

10. Oproep Nederlandse kampioenen
Olav Sommers
Oproep aan voormalige Nederlandse Kampioenen
(of mensen met een sterk geheugen).
Dit jaar viert de Nederlandse Mahjong Bond haar
15-jarig bestaan. Uiteraard kijkt het bestuur naar
de toekomst maar ook het verleden willen zij niet
vergeten. En om de historie een gezicht te geven
is het idee ontstaan om nieuwe wisselbokalen te
laten maken voor de Nederlandse Kampioenen.
Het is de bedoeling om de namen van voormalige
winnaars ook aan te brengen. Daarvoor roepen
wij de hulp in van mahjong-spelend Nederland.
Weet jij nog wie in een bepaald jaar Nederlands
Kampioen is geworden, in welke variant dan ook
(MCR R+C, NTS en/of Riichi), geef het dan even
door aan secretaris@mahjongbond.org. Dan gaan
we proberen om op het komende bondstoernooi
de nieuwe trofeeën aan te bieden aan de
kampioenen van 2019.

In wijkservicecentrum De Oase in IJsselstein
kunnen we 92 deelnemers plaatsen. Van de 48
competitiespelers waren er 6 zuiderburen en er
waren 44 recreanten.
Alle deelnemers jaagden op de felbegeerde vogel.
Na 2 ronden stonden
bij de
competitiespelers 4
spelers met 8
tafelpunten en ook bij
de recreanten 4
spelers met 8
tafelpunten aan kop.
De strijd was
begonnen.

Na de derde ronde was Gerard van der Bie bij de
competitiespelers nog de enige speler met 12
tafelpunten en waren er inmiddels 5
achtervolgers met 10 tafelpunten Ook bij de
recreanten was Willeke de Bruijn de enige met 12
tafelpunten en zij had 3 achtervolgers met 10
tafelpunten.
De 4e ronde moest de definitieve beslissing
brengen.
Gerard van der Bie van De Negen Poorten en
Willeke de Bruijn van De Hoeksteen maakten
beiden geen misstap en wonnen het toermooi
met 16 tafelpunten.

11. Negen Poorten toernooi
Gerard v.d. Bie
Op zaterdag 14 september opende
Mahjongvereniging De Negen Poorten voor de 14e
keer haar poorten.

Bij de competitiespelers werden Jan Warbout 2e
en Marjoleine Lips respectievelijk 2e en 3e elk met
14 tafelpunten.

Helaas was Tina verhinderd dus werd ik gevraagd
of ik haar deel voor mijn rekening wilde nemen.
Na een gedegen voorbereiding was het dan
eindelijk zover, de inschrijvingen stroomden
gestaag binnen en uiteindelijk waren er in
Rosmalen 28 deelnemers aan de cursus. Ze
kwamen uit Nederland, België, Duitsland, Polen,
Rusland, Engeland, Tsjechië, Zwitserland,
Oekraïne, Noorwegen, Frankrijk en zelfs 3 mensen
uit de USA.
Bij de Recreanten werden Joyce Goddijn en
Corryne Lubberts respectievelijk 2e en 3e met elk
14 punten.
De vogels zijn gemaakt door de IJsselsteinse
kunstenaar Dick Versluis.

Henrik begon met de introductie en het eerste
deel, hoofdzakelijk over de rol van de
scheidsrechter. Er werd stevig gediscussieerd en
Henrik moest regelmatig ingrijpen om niet te veel
van het tijdschema af te wijken.

De pechvogels waren dit jaar voor Trees Meijer bij
de competitie en Sjannie Waalen bij de
Recreanten.

12. Scheidsrechters cursus MCR
Ans Hoogland
De scheidsrechters cursus.
Bij een Europees Kampioenschap hoort een
scheidsrechters cursus. De eerste keer was in
2013 in Oostenrijk. Tina Christensen, Morten
Anderson en Henrik Leth uit Denemarkenwaren
de cursusleiders en de eerste 20 officieel
gecertificeerde EMA Riichi scheidsrechters kregen
daar hun certificaat.
3 jaar later in Engeland kwamen daar 23 nieuwe
scheidsrechters bij, onder leiding van dezelfde 3
mensen.
In 2017, 2018 en voorjaar 2019 werden op diverse
plaatsen in Europa kleinere cursussen gegeven,
o.a. In IJsselstein.
En toen werd er weer een Europees Riichi
kampioenschap georganiseerd, opnieuw kwam de
vraag naar een officiële EMA-scheidsrechters
cursus.
Natuurlijk wilden wij die wel organiseren op de
dag vóór het ERMC.

Daarna was het mijn beurt, over de regels en de
motivatie achter de reglementen. En toen sloeg
voor mij het noodlot toe. Wat de oorzaak was
weet ik niet maar ik was al mijn voorbereiding
vergeten en sloeg helemaal dicht. Gelukkig stond
de lesstof in de presentatie en de boekjes en met
hulp van Henrik heb ik me door dit gedeelte
geworsteld.
Na de lunch ging Morten over de etiquette en het
gedrag van spelers en scheidsrechters.
Toen werd het tijd voor het examen. De tafels
werden wat verder uit elkaar gezet en iedereen
kreeg 25 vragen, waarvan er in een half uur 17
goed beantwoord moesten worden om te slagen.
En het waren zeker geen gemakkelijke vragen,
zelfs niet voor mensen die al langer in de top
meespelen.

Toen de tijd voorbij was konden de deelnemers
naar de grote zaal om zich aan te melden voor het
toernooi en voor de social play.
Henrik, Morten en ik gingen buiten zitten om de
vragenformulieren te controleren.
22 mensen hadden voldoende punten behaald en
zij kregen s avonds van Henrik het certificaat
uitgereikt.

Oplossing MCR-raadsel juli
1.Door bamboe 6 weg te doen houd je de kans op
een mixed shifted chows en een mixed straight.
2.Door kringen 4 weg te doen leg je het sluitpaar
vast en houd je de kans op enigerlei vorm van een
pure shifted chows.
Marjoleine Lips kwam met een antwoord
Het eerste deel van haar antwoord was correct.

14.Toernooirooster.
Datum
21
sept.

Spelsoort
Riichi

Naam
Ura Dora

Bert, Pieter, Michael, René, nogmaals van harte
gefeliciteerd.

5 okt.
12 okt.

Vóór het begin van het WK nl. donderdag 31
oktober wordt in Frankrijk weer een
scheidsrechters cursus voor MCR gehouden.

9 nov.

NTS
MCR
C+R
MCR C+R

Oost poort
Rode
Draak
Clubkampioenschap
Riichi
Dutch
Open
MERS II
Domtorentoernooi
Bondstoernooi

Hiervoor kunnen zich nog deelnemers aanmelden.
Stuur een mailtje naar:
secretaris@mahjongbond.org

13. Raadsel MCR
Anton Kösters
Er zijn in het
Groene
Boekje 81
combinaties
beschreven
die punten
opleveren.
Maak een
winnende
hand die met
zoveel
mogelijk
verschillende van deze combinaties precies 8
punten oplevert.

16+17
nov.

Riichi

23
nov.
7 dec.

MCR C+R
MCR C+R
NTS en
Riichi

Tsumo

Oost Poort
Rode Draak
Haagse
Kringen

Den Haag

Anpai

Berghem

De Hoeksteen
NMB

IJsselstein
Schalkwijk

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
Nieuwsbrief 7 verschijnt op
woensdag 30 oktober 2019
Kopie inleveren vóór 26 oktober bij:
secretaris@mahjongbond.org
Mahjong ……….. Steengoed!

Plaats
Hendrik
Ido
Ambacht
Delft
Hengelo

