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Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de zevende nieuwsbrief van 2019.

dit ook opgepakt wordt nu door de mahjongclubs,
mijn complimenten hiervoor.

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Van de voorzitter.
2. In de schijnwerper.
3. Oostpoorttoernooi
4. Mahjong in de ban
5. Rode draak toernooi
6. Kwalificatie EK MCR 2020
7. Ura Dora toernooi
8. Raadsel
9. Toernooirooster

Het promoten van Mahjong is een moeizaam
proces, dat veel energie vraagt. Vele
Mahjongclubs groeien en dat is natuurlijk mooi.
Ook komen er geregeld nieuwe mahjongclubs bij.
Op de ALV jl. hadden we gesproken om over 5 jaar
naar 1000 leden te groeien, dit plan was wel erg
ambitieus. Natuurlijk willen we wel groeien maar
niet zo geforceerd.
Wat ik hartverwarmend vond is de actie om het
spelniveau van de mahjongers bij zowel Riichi als
bij MCR-spelers te verhogen, middels cursussen.
Het NK MCR Club Mahjongtoernooi op 9
november gaat met 14 Clubteams van start. Een
mooi initiatief en ik wens de deelnemers veel
succes.

1.Van de voorzitter
Op zaterdag 19 oktober jl. was het voorzittersoverleg met zo’n 30 personen. Doel van dit
overleg is om met elkaar van gedachten te
wisselen over diverse onderwerpen. Dit wordt
dan ook ruimschoots gedaan en daarmee wordt
meteen de betrokkenheid van de deelnemers
zichtbaar.
Een van de uitkomsten is dat er gekeken gaat
worden naar een nieuwe vorm van ranking bij
zowel Riichi als bij MCR. Er is een werkgroep van 4
personen in het leven geroepen, die gaat kijken of
dit veranderd moet worden. Zij komen met een
voorstel, zodat dit op de komende ALV (in maart
2020) kan worden besproken, waarna er een
besluit kan worden genomen. Ik vind het mooi dat
dit initiatief komt vanuit de Mahjongclubs en dat

Ook is er tijdens dit overleg gesproken over de 2
vacatures die ontstaan in het NMB-bestuur. Weet
je iemand, die hier geknipt voor is, graag horen
we dat van je.
En opeens realiseer je je, dat het de laatste keer is
dat je voorzitter bent van het NMB
voorzittersoverleg, daar wordt ik toch wel even
stil van (en dat is heel wat voor mij).
Nog even en dan start het WK MCR, er wordt
gespeeld op 1, 2 en 3 november in Villafranchesur- Saone. Nederland is met 28 deelnemers (van
de 256 deelnemers) sterk vertegenwoordigt. Ik
wens alle deelnemers veel plezier en een fraai
resultaat.
Graag tot ziens, mogelijk bij een van de
Mahjongtoernooien.
Jan Warbout.

2. Barry de Vos in de schijnwerper

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

Had ik niet verwacht, wel heel leuk dat ik mag
deelnemen hieraan!

Wat de redactie opvalt: Je doet mee aan het WK
MCR in Frankrijk en je doet sinds kort het
technisch beheer van de NMB-website.

Kun je en wil je omschrijven wie Barry is?
Ik ben 44 jaar oud en geboren in Rotterdam. In
2006 ben ik getrouwd met Hanneke van der Bie,
samen hebben wij 2 zonen van 9 en 11 jaar oud.
Sinds 2004 wonen wij met veel plezier in
IJsselstein.
Ik ben begonnen te werken als kok nadat ik alle
diploma’s voor een koksopleiding had gehaald, ik
heb dit werk tot mijn 21e met veel plezier gedaan
maar door de vele uren die ik maakte wilde ik
toch een andere baan. Ik kreeg de mogelijkheid
van de overheid om opnieuw de schoolbanken in
te gaan voor 2 jaar en mij om te scholen tot
programmeur, die kans heb ik aangepakt want dit
was toe al een grote hobby van mij. Momenteel
werk ik als programmeur bij een softwarebedrijf
in Nieuwegein. Ik bouw hier applicaties, websites
en Apps voor mobiele apparaten.
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
mahjong om?
Mijn hobby’s zijn hardlopen, voetballen, gitaar
spelen en als ik nog tijd over heb films kijken en
spelletjes spelen op de computer. Op dit moment
ben ik hard aan het trainen voor de marathon in
Rotterdam in 2020, dit wordt mijn eerste
marathon en staat al een lange tijd op mijn
bucketlist.

Tot 2018 speelde ik af en toe een toernooi
(ongeveer twee per jaar) maar in 2018 heb ik voor
het eerst vijf toernooien gespeeld. Ik wist in het
begin van het jaar nog niet dat ik me ook kon
plaatsten voor het WK, daar kwam ik pas later
achter, ik heb me toen ook voor de laatste drie
toernooien ingeschreven en ben uiteindelijk 5e
geworden. Toen ik hoorde dat ik mee mocht naar
het WK heb ik mijn baas gevraagd of hij mij wilde
sponsoren, dit wilde hij gelukkig wel. Ik moest
mijn baas wel eerst uitleggen wat Mahjong is en
hij wilde een foto van mij op het WK voor de
nieuwsbrief die wij maandelijks versturen naar
onze klanten. Ik ga samen met mijn vrouw
Hanneke en mijn schoonouders naar het WK.
Terwijl ik aan het spelen ben gaan zij toeristische
plekken bezichtigen in de buurt van Lyon.
Ik heb er erg veel zin in.
Vorig jaar heb ik samen met Michel Lamers een
nieuwe website gebouwd voor onze vereniging
( De Negen Poorten), samen doen wij nu ook het
technisch beheer voor deze website. Toen begin
dit jaar bekend werd dat er een plekje vrij was
gekomen voor het technisch beheer van de NMBwebsite heb ik direct gereageerd want ik wilde
wel iets terug doen voor de bond.

Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft je
dit geleerd?

Het maakt mij niet zoveel uit tegen wie ik speel, al
is het wel leuk om tegen een bekende te spelen.
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “In de schijnwerper
Speel je naast Mahjong ook andere bord- of
kaartspellen in je vrije tijd?
Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Tot ziens aan de mahjongtafel.

3. Oostpoorttoernooi
Sinds ik Hanneke heb leerde kennen, Hanneke
speelt zelf geen Mahjong maar haar ouders en
andere familieleden wel. In het begin speelde ik
het spelletje op de camping of in de woonkamer
met de familie maar al snel ben ik lid geworden
van de vereniging, mijn schoonouders Gerard en
Tonny hebben “De Negen Poorten” vereniging
mede opgericht.
Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan
Mahjong in de week?
Ik speel elke week op donderdagavond mahjong
op de club en daarnaast vaak nog s ’avond een
spelletje op de iPad.
Wat is het leukste wat je overkomen is bij het
Mahjong?
Dat ik bij het clubkampioenschap vorig jaar eerste
ben geworden.
Wat is het slechtste wat je overkomen is bij
Mahjong?
Ik heb nog geen slechte ervaringen met Mahjong,
weleens frustraties als het tegen zit maar dat
hoort erbij.
Door Joke is in Nieuwsbrief 6, de volgende vraag
gesteld:
Speel je graag tegen je partner en/of bekende?

Anton Kösters
Op zaterdag 5
oktober werd in
Delft alweer het 9e
NTS-mahjong
toernooi van de
mahjongvereniging
de Oostpoort in
Delft gehouden. 44
spelers traden aan
om te strijden om
vier
begerenswaardige
Delfts blauwe tegeltjes.
Na een vijfde plaats in Hilversum en een derde
plaats in Alphen aan de Rijn eerder dit jaar wist
Dennis Boekstaaf deze serie op de enige juiste
wijze te completeren met een klinkende
overwinning. Hij stelt hiermee de concurrentie
voor de titel van Nederlands Kampioen voor een
haast onmogelijke taak deze achterstand goed te
maken tijdens de laatste wedstrijd in deze
titelrace bij het Bondstoernooi op 7 december a.s.
Dennis Boekstaaf sloeg zijn slag in de tweede
ronde, met een net-niet limietspel op Oost en
verdedigde de aldus verkregen voorsprong
soeverein. Allround mahjongspeler Dennis
Boekstaaf stond in het midden van een podium
dat volledig bestond uit Kongrovers. Hij werd
geflankeerd door Sigrid Dekema, die met een
driekwart limietspel op Oost in de vierde ronde

haar achterstand bijna wist goed te maken en
door Wilma Engelsma die in de derde ronde een
altijd listige Kronkelende Slang wist te maken.

1.Dennis Boekstaaf 2. Sigrid Dekema 3. Wilma
Engelsma

zijn, moeten Mahjongclubs in Yushan en Xinzhou
het veld ruimen. Zeker twee steden in de
provincies Hubei en Anhui zeiden vorige maand
ook dat zulke samenkomsten met entertainment
‘zich schuldig maken aan het beïnvloeden van
mensen waarbij de sociale moraal wordt
aangetast’. Wie daarvoor wordt opgepakt,
riskeert een boete of een celstraf.
De sluiting van Mahjongclubs heeft in China voor
ophef gezorgd. Op het sociale mediaplatform
Weibo stromen de kritische reacties binnen. Het
van oorsprong Chinese spel is ontstaan tijdens de
Qing-dynastie (1644 tot 1912) en wordt gezien als
cultureel erfgoed. Bovendien is het spelen van
Mahjong op straat een belangrijke manier voor
ouderen om sociale contacten te onderhouden,
aangezien het leven steeds digitaler wordt.

Het vierde tegeltje, voor de Meest Vrijgevige
Speler kwam tot ieders ongeloof terecht bij
Herman van de Berg.

4. Mahjong in de ban
Chinese politie doet Mahjong in de ban, hoe
geliefd het spel ook is
Ruth van der Kolk
In China is ophef ontstaan nadat er in sommige
regio’s het razend populaire spel Mahjong – het
‘Chinese Rummikub’ – is verboden. Het verbod is
onderdeel van een landelijke overheidscampagne
om inwoners sociaal te ‘zuiveren’.
In vele straten in China is het al tientallen jaren
een vertrouwd gezicht. Groepjes ouderen die op
de straathoek of in het park een potje Mahjong
spelen, een gezelschapsspel dat enigszins te
vergelijken is met Rummikub. In sommige Chinese
regio’s komt nu een einde aan dit ‘nationale
tijdverdrijf’. Lokale autoriteiten willen namelijk
een stokje steken voor de gokcultuur rond
Mahjong, waarbij spelers vaak geld inzetten.
Omdat het in China illegaal is om te gokken en
Mahjong een lawaaierig en verslavend spel zou

Het Chinese spel Mahjong, vooral geliefd onder
ouderen, wordt gezien als ‘het spel van het
volk’. Foto: afp
Mahjong was ook al verboden in China toen Mao
Zedong nog aan de macht was, vertelt Jan
Warbout, voorzitter van de Nederlandse Mahjong
Bond. Met reden. ‘Mannen konden toen zelfs hun
vrouw inzetten. Dit is wel de meest extreme
variant van gokken die ik heb gehoord. Anderen
zetten vooral geld of goederen in.’ Op die manier
met elkaar en met goederen omgaan, past niet in
de Chinese, communistische filosofie, zegt
Warbout. ‘Goederen mochten niet via gokken van
de een naar de ander. Daar werd toen streng op
toegezien. Wie gearresteerd werd, kreeg

gevangenisstraf.’ Tegenwoordig gaat het gokken
bij Mahjong in China er minder heftig aan toe,
weet Warbout. ‘Als er wordt gegokt, gaat het vaak
om kleine bedragen. Of er wordt helemaal niet
meer gegokt. Daarom liet de Chinese overheid het
spel op gegeven moment oogluikend toe.’
Ondanks het negatieve imago dat kleeft aan
Mahjong, heeft het spel een belangrijke plek in de
Chinese samenleving. ‘Mahjong is het spel van het
volk dat al geruime tijd bij het land hoort. Op
straat en thuis, het is een soort familiespel. Je
hoeft bovendien niet rijk te zijn om Mahjong te
spelen, want er zijn niet veel materialen voor
nodig.’
Peking-bikini
Het verbod op Mahjong is onderdeel van een
landelijke overheidscampagne om inwoners
‘keurige manieren’ aan te leren en China een
beter imago te geven. Afgelopen zomer werd
duidelijk dat in sommige gebieden mannen niet
langer de zogenoemde ‘Peking-bikini’ mochten
dragen – het T-shirt oprollen en rondlopen met
een blote buik om af te koelen. Ook spugen en
luidruchtig slurpen, wat volkomen normaal was, is
niet langer toegestaan.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in het
Nederlands Dagblad. Het is hier met toestemming
gepubliceerd.

Aan de
rand
ervan
werden
de namen
van de
winnaars
gegraveerd.

Langzaam maar zeker kregen de toernooien bij
hen thuis steeds meer een landelijk karakter, met
wel 40 deelnemers! Dat werd een beetje te veel.
Na het toernooi van 2003 besloten Jan en Ada om
te stoppen met het organiseren van toernooien in
Twente. Pas later bleek dat het toernooi van 1986
ook landelijk gezien het eerste toernooi was!
In 2013 pakte een jongere generatie mahjongers
het organiseren van toernooien weer op.
En dit jaar, op 12 oktober 2019, werd er voor de
25ste keer een toernooi gehouden in Hengelo. Met
80 deelnemers speelden we op onze vaste locatie,
het Denksportcentrum.
Bij binnenkomst kreeg ieder een rode pen met

5. Rode Draak toernooi
Annemieke Hesselink
Het begon in de tuin van Jan en Ada Ketzer.
Op 31 mei 1986 organiseerden ze een toernooi
voor mahjongvrienden en kennissen uit Twente
en Drenthe. Destijds was er nog geen internet,
maar het contact kwam tot stand via advertenties
in kranten en per post. Er kwamen 16 spelers naar
Hengelo. Het ging er erg gemoedelijk aan toe. Alle
deelnemers namen hun eigen lunch mee en Ada
had voor ieder een zakje gemaakt met een Rode
Draak erop. Op de achterkant stond het
wedstrijdnummer en de inhoud bestond uit
mahjonggeld. Er werd een prachtige wisselsteen
vervaardigd door een van hun vrienden.

inscriptie. Ook waren er taartjes met het logo van
de Rode Draak. En… zoals vanouds was de sfeer
gemoedelijk. We kijken met trots terug op ons

25ste toernooi en hopen dat er nog vele zullen
volgen!

vinden tijdens het WK in Frankrijk, zullen de
Bidbooks van beide organiserende landen tot
stemming worden gebracht.
Voor de kwalificatie voor dit OEMC 2020, die nu
zeker doorgang zal vinden, geldt de ranglijst van
2019 MCR.
Indien het OEMC toch verschoven wordt naar
2021 dan geldt de ranglijst van 2020 MCR, dit
laatste lijkt niet het geval te zijn.

7. Ura Dora toernooi
Addy Bakker-de Craen
Winnaars competitie
1.Dennis Boekstaaf, 2.Sandra v. Wijngaarden, 3
Anja van Oorsouw (was al weg)

Voor de 6e keer organiseerde Mahjongclub
Tsumo! uit Hendrik Ido Ambacht een Mahjong
Riichi toernooi.
Er waren 40 deelnemers uit het hele land,
waarvan 15 deelnemers uit onze club Tsumo!.
Voor de 3e maal op rij troffen wij tijdens ons
septembertoernooi een stralende zonnige dag,
die ontspannen en gezellig is verlopen. Uiteraard
met hier en daar wat extra spanning. Een aantal
deelnemers wilden hoog in de ranking komen
m.b.t. het World Riichi Championship (WRC)
volgend jaar. Dit WK wordt voor de derde keer
gehouden van 26-30 augustus 2020 en vindt
plaats in Wenen.
Het Ura Dora toernooi was de vijfde in een reeks
van zes waarbij men zich kon kwalificeren.

Winnaars recreanten
1.Annet Beaumont,2.Gerie Blankenstijn,3.Caroline
Warmerdam

6 Kwalificatie EK MCR 2020
Menno van Lienden
Het heeft lang geduurd voordat er kandidaatlanden zijn opgestaan voor het organiseren van
het EK MCR 2020. De landen die dit evenement
zouden gaan organiseren hebben zich helaas
teruggetrokken, maar er glooit een lichtpuntje
aan de horizon.
Zowel Nederland als Spanje hebben aangegeven
toch een OEMC te willen organiseren in 2020.
Tijdens de General Assembly, die plaats gaat

Waar Mahjongclub Tsumo! andere jaren een
aantal leden bij de eerste tien mocht tellen, was
dat deze zaterdag een beetje teleurstellend, nl
slechts twee. Maar heel bijzonder en ook heel
leuk om te vermelden is dat deze twee wél
nieuwe leden waren, nl. Jinbi Jin op vijf en
Jonathan Kwik op negen.

Waar Janny van der Meer na de eerste Hanchan
nog op de laatste plaats stond wist zij zich knap op
te werken naar uiteindelijk de 18e plaats. Pauline
van Hoff stond na de eerste Hanchan op de derde
plaats maar moest aan het einde van de dag
genoegen nemen met de dertiende plaats. Zo
gaan blijdschap en teleurstelling bij Mahjong hand
in hand.

bijzonder goed. De broodjes kroket in de
koffiepauze om 11.30 vonden gretig aftrek.
We kijken terug op een geslaagd toernooi.

8. Raadsel Riichi
Menno Deij
Je hebt een dichte wachtende hand (zie onder),
met welke stenen kun je uit?

Tweede deel van het raadsel:
Wat is het maximale aantal yaku dat je met deze
hand kunt halen, en welke zijn dat?

Pieter stond na de eerste Hanchan op de
zeventiende plaats, maar wint uiteindelijk het
toernooi, een mooie come back in de rondes
daarna dus.
Loek was weer onze steun en toeverlaat op de
computer om alle standen bij te houden.
Regina heeft het toernooi uitstekend
georganiseerd.

Er waren geen oplossingen voor het raadsel van
nieuwsbrief no 6

9.Toernooirooster.
Datum
9 nov.

Spelsoort
MCR C+R

16+17
nov.

Riichi

23
nov.
7 dec.

MCR C+R
MCR C+R
NTS en
Riichi

Naam
Clubkampioenschap
Riichi
Dutch
Open
MERS II
Domtorentoernooi
Bondstoernooi

Haagse
Kringen
Anpai

Berghem

De Hoeksteen
NMB

IJsselstein
Schalkwijk

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
De eerste drie plaatsen gingen resp. naar Pieter
Potmeer, Martijn Gulmans en Ieneke Marsidi.
De heerlijke tussendoortjes, fruit en knabbeltjes
verhoogden het gevoel van gastvrijheid en er
werd dan ook gretig gebruik van gemaakt.
De lunch werd net als de vorige keren verzorgd
door het personeel van Wielstaete en was weer

Nieuwsbrief 8 verschijnt op
woensdag 11 december 2019
Kopie inleveren vóór 7 december bij:
secretaris@mahjongbond.org
Mahjong ……….. Steengoed!

Plaats
Den Haag

