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1.Van de voorzitter
Het jaar 2020 is alweer bijna 1 maand oud, maar
toch wens ik je een goede gezondheid en een
grote opgewektheid! Is altijd handig als je daar
voldoende over beschikt.
Binnenkort komt er een e-mail binnen bij alle
bestuurders van de Mahjongclubs, met een
belangrijke vraag!
Willen de MCR-recreanten ook een competitie om
het Nederlands Kampioenschap?
Voorstel:
Het invoeren van een competitie opzet voor MCR

recreanten, waarbij je minimaal 4
Mahjongtoernooien die onder auspiciën van de
NMB vallen, gespeeld moet hebben. De winnaar
van deze competitie wordt de Nederlandse
Kampioen. Ingangsdatum is 1 januari 2021.
Motivatie.
✓ Het aantal deelnemers op de
mahjongtoernooien neemt sterk toe,
✓ 37 personen bezochten minimaal 4
mahjongtoernooien in 2019,
✓ Spreiding over meerdere toernooien
✓ Op meerdere locaties wordt gespeeld, dus
ook dichterbij de deelnemers in de buurt
✓ Je hoeft niet bij alle mahjongtoernooien
te spelen
✓ Huidige spelregels voor MCR-recreanten
blijven van kracht.
Op de komende NMB Algemene Leden
vergadering (ALV) op 7 maart wordt dit
onderwerp besproken en wordt er een besluit
genomen. Het is van groot belang dat de MCRrecreanten hun mening geven aan hun/haar
bestuur. Gevoed met deze informatie kunnen zij
stemmen op de ALV.
Er zijn vele leuke zaken aan het besturen van een
Mahjongclub of de NMB. Word ik gevraagd door
het bestuur van de Mahjongclub de Paarse Draak
met de vraag “of ik geïnterviewd wil worden door
het blad B (van Bloemendaal)”. Men wil graag met
de oprichter praten! Welnu met graagte doe je
dat natuurlijk. Blijkt de vraag “Hoe kan een
Mahjongclub in een dorp met 2200 zielen zo
succesvol zijn?” Mijn antwoord is heel eenvoudig,

velen kennen elkaar en zo helpen we elkaar ook!
Een goed bestuur met genoeg vrijwilligers die veel
voor de Mahjongclub doen, dat is ons succes.
Inmiddels 31 leden groot.

Het is hartstikke leuk om te merken dat op de

Graag tot ziens bij een van de volgende
Mahjongtoernooien.
Jan Warbout.

2. Anne Bogman in de schijnwerper
Wat is je reactie aan
het begin van het
interview voor de
column “In de
schijnwerper”
Wat leuk! Ik houd
niet van in de
schijnwerpers staan,
maar dit is toch wel
een eer.

Kun je en wil je omschrijven wie Anne is?
Ik ben geboren en getogen in het prachtige
Maastricht. Na 18 jaar daar gewoond te hebben,
ben ik nu ruim 10 jaar geleden naar Leiden
verhuisd, om aan de Universiteit Leiden
geschiedenis te studeren. Via het studentenleven
heb ik mijn partner leren kennen. Door een
tweede studie en gezondheidsproblemen, ben ik
nu nog bezig met het afronden van mijn
masterthesis Ancient History. Daarnaast ben ik
vrijwilliger bij een biologische kwekerij, een plek
voor dagbesteding voor mensen met complexe
psychiatrische problematiek. Dit is iets wat me
elke week weer veel energie geeft.
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
mahjong om?
Ik houd onder andere van lezen, koken, gamen, en
fotografie. Daarnaast doe ik aan zit skiën, dat is
skiën voor mensen die om wat voor (meestal
fysieke) reden dan ook niet staand kunnen skiën.

piste nagenoeg alle beperkingen weg kunnen
vallen en ik net als ieder ander kan genieten van
wintersport.
Wat de redactie opvalt: Nog maar kort in de
mahjongwereld en zulke stappen genomen
Haha, ja, als ik iets leuk vind, kan ik soms wat
enthousiast worden. Ik speel nu ruim twee jaar
MCR-mahjong in clubverband, sinds kort
competitie, en ben nu ruim een jaar secretaris van
De Rode Sleutels. Ik vind het onwijs leuk om
telkens nieuwe dingen te leren en meer inzicht in
het spel te krijgen. Daarnaast hoop ik dat door
mijn enthousiasme en bestuursfunctie meer jonge
mensen het Mahjongspel leren kennen.
Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft je
dit geleerd?
Mijn vriend, Hans den Os, heeft voor zijn studie
Sinologie een jaar in China gewoond, waar hij het
spel heeft leren kennen. Eenmaal thuis heeft hij
via internet de Riichi-regels gevonden en werd er
jarenlang Riichi gespeeld in zijn studentenhuis.
Hier heb ik het spel in 2010 leren kennen. In 2017
kwam ik per toeval terecht bij De Rode Sleutels,
waar we de Competition Rules hebben geleerd.
Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan
Mahjong in de week?
Op maandagavond spelen we op de club.
Daarnaast speel ik bijna dagelijks via

veel punten, waarna iemand anders Mahjong
maakt, maar ja, dat hoort nu eenmaal bij het spel.
Door Jennemiek is in Nieuwsbrief 8, de volgende
vraag gesteld:
Wat doe jij om Mahjong bekender te maken? En
als je niets doet: wat lijkt jou een goede actie?
Ik vertel er regelmatig over als ik mensen spreek,
en vanuit de club proberen we zo veel mogelijk
aanwezig te zijn op bijv. lokale (jaar)markten om
zo meer bekendheid te creëren.
Mahjong Time of een app op mijn telefoon. Ook
spelen we regelmatig met vrienden thuis.
Wat is het leukste wat je overkomen is bij het
Mahjong?
Ik heb al vele mooie mahjongmomenten mogen
meemaken, maar het leukste was toch wel het
afgelopen Kongroverstoernooi. Ik ben in januari
overgestapt van recreant naar competitie, dus dit
was mijn eerste toernooi bij de competitiespelers.
Ik ging er heen met het idee “de kat uit de boom
kijken en we zien wel hoe het loopt”. Dat ik
uiteindelijk 2e werd, had ik totaal niet verwacht,
maar vond ik natuurlijk heel erg leuk.

Wat is het slechtste wat je overkomen is bij
Mahjong?
Eigenlijk is me nog nooit iets slechts overkomen.
Uiteraard wel regelmatig een wachtend spel met

Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “In de schijnwerper”?
Wat zou je graag nog willen leren, en waarom?
Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Ik hoop dat iedereen een fantastisch 2020 heeft
met vele mooie mahjongmomenten!

3. Clubtoernooi Niji
Foppe Bakkker
14 december 2019 is door Riichi huisclub Niji het
club-toernooi gehouden in de Oase in IJsselstein.
Niji is de thuisclub voor Riichi spelers die
onderling met elkaar Riichi spelen in de
privésfeer. Dit jaar zijn er in totaal 3349 hanchan
gespeeld door de eerste 39 spelers in het
algemeen klassement. De club bestaat uit 50
spelers. Gespeeld wordt volgens de EMA-regels
voor Riichi. Alle leden van de huisclub zijn
competitie spelers die bij andere, bij de NMB
aangesloten clubs, competitie spelen.
De laatste vier hanchan, van het toernooi, telden
ook nog mee voor het algemeen klassement.
Daarnaast werd tijdens het gezellige gestreden
om dit club-toernooi te winnen.
Na twee hanchan stond Jennemiek van Gestel
(ook NTS-speelster) aan kop, mede veroorzaakt
door 13 wezen in de tweede hanchan. Zij werd op
respectabele afstand gevolgd door Pieter Potmeer
en Eveline Broers.

Na drie hanchan was de stand onveranderd aan
de top alleen waren de verschillen tussen de
eerste drie plaatsen overbrugbaar.
Na vier hanchan kwam Eveline Broers nog wel
dichterbij maar kwam 6000 punten tekort om
Jennemiek van de eerste plaats te verdrijven.
Pieter Potmeer eindigde door een negatieve score
op de derde plaats.
Het jongste lid van Niji (Jhara Bouma) deed ook
mee aan het toernooi maar het geluk lachte Jhara
niet toe zij moest met de laatste plaats genoegen
nemen, zij mag volgend jaar door dit resultaat
gratis meedoen met het toernooi 2020.

We waren daar al voor de achtste keer
en zoals altijd zorgden de vrijwilligers van het
Bokocentrum voor een prima sfeer en uitstekende
verzorging.
Het is fijn dat we daar in twee zalen kunnen
spelen; dat komt de rust en de sfeer ten goede.
Na drie rondes stonden zowel bij de recreanten
als bij de competitiespelers
de nummers één en twee eigenlijk al zover voor
dat ze amper nog waren in te halen.
Maar in de laatste ronde moesten natuurlijk nog
wel voldoende punten worden gehaald. En dat
deden ze.

1e werd
Eveline
Broers, 2e
plaats
Pieter
Potmeer
en de 3e
plaats
Foppe
Bakker.
Tot slot werd de club-toernooi top 3 gehuldigd:

Van links
naar rechts
Eveline
Broers,
Jennemiek
van Gestel
en Pieter
Potmeer.

4. kongroverstoernooi
Gert v.d. Vegt
Het mahjongjaar is, traditiegetrouw, weer
begonnen met het Kongroverstoernooi.
Zaterdag 11 januari waren alle 100 deelnemers
ruim op tijd aanwezig in het Bokocentrum.

Bij de competitiespelers wist Anton Kösters de
volle winst te halen. Nummer twee werd Anne
Bogman en nummer drie Herma van Mourik.

Bij de recreanten won Lino Zupelli.
Gemma Lamers veroverde de tweede prijs
en Corryne Lubberts - Hartmans de derde.
De prijs voor de eerste kongroof ging dit jaar naar
Hans den Os.

Voor de scheidsrechters was het een rustig
toernooi. Bij de competitiespelers hebben ze maar
één keer hoeven bemiddelen en bij de recreanten
was er slechts drie keer een vraag, die vlot
beantwoord kon worden.
Tot slot is het het vermelden waard dat we als
Kongrovers een prachtige gong gekregen hebben
van voormalig voorzitter en medeoprichter van de
bond Martin Rep.
Hij heeft deze gong ooit samen met Jef Strik
aangeschaft.
Zij vinden het mooi dat deze gong een nieuwe
functie krijgt bij de Kongrovers. Elk jaar wordt het
nieuwe jaar ingeluid; opdat het een vredig
mahjongjaar mag zijn.
Het jaar is inderdaad begonnen met een mooi,
spannend en vredig toernooi.

5.Felicitatie scheidsrechters
Menno van Lienden
In 2019 hebben een
aantal personen het
EMA-gecertificeerd
scheidsrechtersdiploma behaald.

Gefeliciteerd en tot ziens, ook bij twijfel, aan de
tafels.
Indien er bij het WK Riichi of EK MCR een
scheidsrechters-seminar wordt gehouden is het
mogelijk voor de deelnemers aan deze toernooien
zich op te geven voor dit seminar. De NMB zal de
kosten vergoeden en verwacht wordt van de
deelnemers dat zij zich laten inzetten bij de
toernooien van de NMB.

6. Mahjonggenootschap Almere
Anita Neve
Rudy de Vries is tijdens de finale van de
clubcompetitie van Het Mahjong Genootschap uit
Almere op 19 december jl. de verdiende winnaar
geworden van de Wisseltrofee.
Runner-up Marianne Haafkens weerde zich kranig
en wist tijdens de slotfase als tafelwinnaar maar
liefst 124 Mahjong-punten binnen te slepen. Toch
bleek dit niet voldoende om De Vries, die
eveneens 4 tafelpunten wist te verdienen, voorbij
te streven.

De volgende
personen zien we
daarom bij
toernooien terug
wanneer de spelers
er zelf niet
uitkomen:

Voor Riichi;
Reylly Brands, Martijn Gulmans en Pieter Potmeer

Voor MCR:
Twan van den Nieuwendijk, Jacqueline Oudshoorn
en Marjan van den Nieuwendijk.

De Vries was duidelijk zeer verguld met zijn
overwinning. Hij ontving als eerste speler uit de
geschiedenis van het in 2017 opgerichte
Genootschap de gloednieuwe en speciaal
vervaardigde Wisseltrofee uit handen van
oprichtster Anita Neve. De Vries mag zich het

komende jaar de trotse Bewaarder van de
Wisseltrofee noemen.
Voor het
Genootschap was
het belangrijk een
bijzondere en
vooral unieke
wisseltrofee
beschikbaar te
hebben voor de
winnaar van de
clubcompetitie.
Daarbij wilde men
graag
samenwerken met
lokale
kunstenaars. Al snel kwam men uit bij de van
oorsprong Duitse kunstenares Catharina Lissner,
die sinds 2014 in Almere-Haven woont. Zij wist de
wensen ten aanzien van uniciteit en esthetiek te
vertalen naar een prachtig ontwerp. Lissner heeft
de edele Oostenwind, vaak gebruikt als het
kenmerkende symbool van het Mahjongspel als
uitgangspunt genomen en deze in een prachtige
robuuste vormgeving van gepatineerd steengoed
uitgevoerd. Het geheel is gemonteerd op een
sokkel van Douglas hout.

8. Huiskamertoernooi Niji
Trees Meijer
Net na het oliebollentoernooi was het zaterdag 4
januari hoog tijd om met mahjongvrienden het
nieuwe jaar in te luiden met een Riichi
toernooitje. Sandra maakte er met de toegewijde
hulp van Nico een mooie dag van bij haar thuis.
Rondebriefjes en een accurate telling maken zo'n
dag heel echt, voor een huiskamertoernooi.
Anneke riep heel vaak de
winnende kreet Ron of
Tsumo en werd
uiteindelijk maar
"Ronnie" Keyl genoemd,
toen zij de winnaar werd.
Een bijzondere
champagnefles met
aparte inhoud viel haar
ten deel.
Maar de klap op de vuurpijl was na de lekkere
pasta de chocoladetaart, door Sandra gemaakt
met een klein beetje hulp van de kok Jamie
Olivier.
Alle acht spelers likten hun lippen al af, bij het
zien van de taart!

Plaatselijk leerbewerker en tevens circulair
kunstenaar Jim van der Wardt verzorgde de
originele en eveneens gepatineerde lederen
naamplaatjes op de voor- en achterzijde.

7. Oproep mahjongboek
Rika van Assendelft
Gevraagd: het boek Mahjong trucs & tips,
samengesteld door Mai Hatsune MCR
Het boek is uitverkocht en bij navraag heb ik
gehoord dat het boek voorlopig niet meer in
herdruk zal komen.
Is er misschien een volleerde mahjongspeler
waarvan ik dit boek kan overnemen?
Mijn vriendelijke dank, Rika van Assendelft
06 55550266

Hij smaakte ook nog eens geweldig en dit alles
maakte de dag compleet. Hopelijk worden er dit
jaar 2020, nog vele van deze gezellige en lekkere
huistoernooien gespeeld!

9. Yuki No Taikai
Foppe Bakker
Eindsprint brengt Robert Bodde de zege bij riichipremière
Op speciaal verzoek van de Nederlandse Mahjong
Bond organiseerde Schoon Spel voor de eerste
keer een riichi-toernooi. En omdat het in het
begin van het jaar gespeeld zou moeten worden
leek de naam Yuki No wel een geschikte. Het
betekent namelijk winter of sneeuw. Maar met
een buitentemperatuur van boven de 10° Celsius
was van barre weersomstandigheden geen
sprake.
Met een veld van 52 deelnemers waren de
verwachtingen van de organisatie al ruimschoots
overtroffen. Opvallend waren de spelers uit België
van de riichiclub uit Louvain la Neuve. De meesten
van hen speelden voor de eerste keer een
toernooi in het buitenland. De taal is soms een
barrière, maar de riichi termen beheersten ze als
de beste. Een mooie aanwinst voor het riichi.
Na de eerste hanchan nam de Belg Joël Linh Van
Leuven de leiding, op de voet gevolgd door
alleskunner Dennis Boekstaaf (De kongrovers) en
Ieneke Marsidi (De oase). De tweede hanchan
bracht met Hanneke Morel (Anpai) een nieuwe
koploper. MCR- en NTS-kampioen Boekstaaf bleef
tweede en Rudi Kopmanis eiste de derde plek op.
De lunch werd bij de koplopers het slechtst
verteerd door Boekstaaf., die duikelde naar de
achttiende plaats. Hanneke Morel behield de
leiding, nu gevolgd door de ietwat overmoedig
geraakte Rudi Kopmanis (“Als ik dit toernooi win
kan ik wel stoppen met mahjong”) en Joël Linh
Van Leuven.
Nu is bij riichi niks wat het lijkt met scores die op
kunnen lopen tot plus of min 80.000. En dat bleek
ook wel uit het slagveld dat resteerde na de
vierde en laatste hanchan. Hanneke kon haar
leidende positie niet vasthouden en zakte twee
plaatsen om toch nog het brons in ontvangst te
kunnen nemen. Het zilver was voor Anneke Keyl
(Silence of the winds). Zij sprong van de achtste
naar de tweede plaats. Maar de grootste slag
werd geslagen door Robbert Bodde (Rode draak

Twente). De laatste ronde lukte hem alles, de
mooiste handen waren zijn deel. En daarom pakte
hij de hoogste trede op het podium van het eerste
Yuki no
taikai. Voor
Rudi
Kopmanis is
er het goede
nieuws dat
hij voorlopig
nog wel even
kan blijven
spelen met
zijn
uiteindelijke
twaalfde
plaats.
1 Robbert Bodde, 2 Anneke Keyl, 3 Hanneke
Morel

10. Raadsel NTS
Anton Kösters

14 mooie stenen in de hand maar welke doe je
weg om je kans op mahjong zo groot mogelijk te
maken?

Oplossing raadsel december NTS
Dit raadsel is een instinker. Een dergelijk
wachtend spel met hoekstenen van verschillende
kleuren wordt vaak verwisseld met zeer schone
tweelingen, maar het zijn gewoon schone
tweelingen, hetzelfde als bij schoon spel en zeer
schoon spel.
Je bent wachtend op tweelingen: kringen 9 geeft
mahjong met tweelingen van troefstenen (winden
en draken) en verschillende hoekstenen.

Een dergelijke mahjong geeft 500 punten, een
wachtend spel 250 punten. In het geval de
hoekstenen van één kleur waren geweest, dan
geeft dit 1000 punten bij mahjong en 500 punten
voor wachtend spel....
In tegenstelling tot MCR tellen de andere
componenten (paar eigen wind, paar draken) niet
mee. Dus het juiste antwoord is 250 punten.
Helaas waren er geen goede inzendingen!

11.Toernooirooster.
Datum
15-022020
22-022020
21-032020

Spelsoort
MCR
C+R
Riichi

28-032020

MCR
C+R

04-042020
18-042020

Riichi

NTS

MCR
C+R

Naam
Valentijn
toernooi
Tsumo!
Dora
Witte
Draak
toernooi
De Reus
van
Rotterdam
Sakura
Taikai
Skon Spel

Heemstede
Hendrik Ido
Ambacht
Hilversum

Rotterdam

Berghem
Oss

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
Nieuwsbrief 2 verschijnt op
woensdag 5 maart
Kopie inleveren vóór 1 maart bij:
secretaris@mahjongbond.org
Mahjong
...
Steengoed!

