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Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de derde nieuwsbrief van 2020
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1. Voorwoord van de secretaris.
2. In de schijnwerper.
3. Mahjongen online
4. Toernooien in binnen-en buitenland
5. Mahjong-time
6. Raadsel MCR
7. Toernooischema

we een vierde bestuurslid, Jack Main, welkom
heten en tijdens onze bestuursvergadering
volgend op de ALV zouden de taken binnen het
bestuur verdeeld worden. Deze vergadering
moest op zich laten wachten en is nu gepland a.s.
vrijdag en vanzelfsprekend online.
Bij het uitkomen van de volgende nieuwsbrief
hebben we weer een voorzitter, die het
voorwoord kan schrijven.
Zoals velen van ons gemerkt hebben, zijn de
toernooien uitgesteld of zelfs geannuleerd.
Niemand kan op dit moment voorzien, wanneer
we elkaar weer tegenkomen aan de mahjongtafel.
Velen missen het enorm, ook het spelen op de
club of in de huiskamer.
In deze nieuwsbrief een artikel over mahjong-time
van Jacqueline Stoetenbroek en een artikel over
de mogelijkheid van online mahjongen ingestuurd
door Menno Deij. We hopen daarmee een groep
mahjongers van dienst te kunnen zijn.

1.Voorwoord van de secretaris
Wie kon bij het lezen van de tweede nieuwsbrief
voorzien in wat voor situatie we bij het uitkomen
van de derde nieuwsbrief zouden zitten.
Zelfs tijdens de ALV van 7 maart jl. werd de ernst
van het corona-virus nog sterk onderschat.
Ik hoop dat het de deur van onze NMB-leden
voorbijgegaan is en zo niet gaan mijn gedachten
uit naar diegenen en wens hen heel veel sterkte
toe.
Ook binnen het bestuur heeft het corona-virus
roet in het eten gegooid. Tijdens de ALV konden

Om op de ALV terug te komen, wat punten, die
we behandeld hebben en belangrijk zijn om te
weten:
Voor het Nederlands kampioenschap MCRrecreanten worden vanaf 01-01-2021 meerdere
toernooien gespeeld, niet meer 1 zoals tot nu toe
gebruikelijk was.
De telling door de MCR-recreanten tijdens de
toernooien blijft ongewijzigd.
Dit jaar wordt de ranking MCR en Riichi voor een
EK of WK op twee manieren berekend. Na een

evaluatie eind van dit jaar komt de beslissing,
welke vanaf 01-01-2021 gebruikt gaat worden.
Tot slot: Blijf gezond, zorg goed voor jezelf.
Ria van der putten

2. Sandra van Wijngaarden in de
schijnwerper
Wat is je reactie
aan het begin van
het interview voor
de column “In de
schijnwerper”?
Ik dacht,
nieuwsbrief?
Er zal wel niet veel
nieuws te melden
zijn nu er niet meer bij mahjongclubs gespeeld
wordt, en ook de toernooien worden gecanceld in
verband met Corona. Ik heb al een maand geen
mahjong meer gespeeld, op sporadisch een keer
op mahjong time na.
Kun je en wil je omschrijven wie Sandra is?
Zeker, ik ben Sandra van Wijngaarden, 50 jaar
oud, en woon met mijn twee zoons van 19 en 21
in Utrecht. Ik werk ik bij Geonovum, een
organisatie die zich bezighoudt met standaarden
voor locatie informatie. Als MT lid houd ik mij
vooral bezig met strategisch
omgevingsmanagement en (inter)nationale
ontwikkelingen bij de overheid en het
bedrijfsleven. Recent zijn we een traject gestart
om met onze netwerkpartners de overheid te
ondersteunen met locatie informatie en -kennis in
de bestrijding van het Corona virus. Een boeiend
en zeer dynamisch onderwerp. Ik ben blij om in
deze tijd van thuis werken wat nuttigs te kunnen
doen voor de maatschappij.
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
mahjong om?
Naast mahjong speel ik graag andere
gezelschapsspellen. Ik heb een hele kast vol, en

speel regelmatig. Daarnaast ga ik graag met
vrienden en/of de kids op reis, of doe samen
gezellige dingen, bijvoorbeeld naar theater, film,
mountainbiken in het bos, sauna, een
voetbalwedstrijd bezoeken of gewoon een kop
koffiedrinken en een goed gesprek. Eigenlijk vind
ik heel veel dingen leuk.
Wat de redactie opvalt: Vreselijk enthousiast in
de mahjongwereld: MCR, Riichi, ook
internationaal. Niet bang om de organisatie voor
het Domtorentoernooi 2019 op je te nemen.
Ja, dat klopt. Wat ik doe, doe ik bij voorkeur ‘met
hart en ziel’. Het leuke van MCR vind ik het
aanvallende spel, en het steeds weer wisselen
tussen de vele combinaties. Riichi is meer
verdedigend, en heeft een leuk
verrassingselement met de dora’s. Ik geniet vooral
van de buitenlandse toernooien. En tsja, dat
Domtorentoernooi, daar had de club natuurlijk
nog wat goed te maken. Dat gaat dan wel onder
strakke regie, organiseren is mede vanwege mijn
werk een soort tweede natuur. Ik ben blij dat we
een mooi toernooi hebben kunnen neerzetten, ik
heb in ieder geval veel positieve reacties
ontvangen.
Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft je
dit geleerd?
Op de lagere school speelde ik wel eens mahjong
bij een schoolvriendinnetje thuis. Daarna heb ik
het jaren niet meer gespeeld. Totdat ik een
tweedehands spel op de kop tikte in een spellen
winkel. Ik zag echter door de bomen het bos niet
meer met al die verschillende spelregels op
internet. Totdat ik in de krant las dat er in Utrecht
een mahjongclub was, waar je 2x gratis mee
mocht doen om de spelregels te leren. En tsja, ik
wist eigenlijk al voordat ik er heen ging dat ik
verkocht zou zijn. Dat klopte. Vanaf 2014 ben ik lid
geworden van De Hoeksteen, en speel sindsdien
regelmatig. Een jaar of 7 dus inmiddels alweer.
Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan
Mahjong in de week?

Nou, dat komt al gauw in de buurt van de drie
denk ik. Maandagavond Riichi, dinsdagavond
MCR, en dan vaak nog een toernooi of een
thuistoernooitje van Niji. Ik probeer alle
toernooien in Nederland van zowel MCR als Riichi
te spelen. Dat lukt overigens niet altijd. En af en
toe nog een buitenlands toernooitje.
Wat is het leukste wat je overkomen is bij het
Mahjong?
Mijn mooiste ervaring was toch wel het toernooi
dat ik heb gespeeld in St. Petersburg. Sowieso
vind ik de buitenlandse toernooien erg leuk,
lekker op
reis, paar
dagen de
stad
verkennen
en dan
twee of
drie dagen
spelen. In
St.
Petersburg
waren er
maar 3
nietRussen. En
lang niet
iedereen sprak Engels. Om 11 uur in de ochtend
zaten we al aan de drank, dat was heel normaal
daar. Ook mijn deelname aan het WK afgelopen
jaar in Lyon vond ik een van de hoogtepunten. Er
waren veel klachten over de organisatie, maar het
was mijn eerste grote toernooi, en ik vond het
geweldig! Een mooi moment was ook dat ik
plotseling moest invallen tijdens het EK Riichi,
waar ik als vrijwilliger hielp bij de organisatie. Er
was iemand ziek geworden. Ik was bloednerveus
het eerste potje, en had de prachtigste handen.
Gelukkig was na een paar potjes de spanning eraf.
Wat is het slechtste wat je overkomen is bij
Mahjong?
Zie foto. Toelichting lijkt me niet nodig.

Door Menno is in Nieuwsbrief 2, de volgende
vraag gesteld:
Wat doe je om beter te worden in mahjong?
Een aantal keren heb ik een goede speler
gevraagd of ze een avondje les wilden geven. Met
een klein groepje, opdrachten uitvoeren en
onderling strategie bespreken. Zeer leerzaam en
leuk om af en toe te doen. Daarnaast ben ik juist
ook door Riichi beter MCR gaan spelen. En ik speel
met heel veel verschillende personen, van
iedereen leer je wel weer wat anders.
Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende
persoon “In de schijnwerper”
Tsja, lastige vraag….ik weet natuurlijk niet wie de
volgende persoon is. Laat maar weten wie de
volgende zal worden, dan krijg je een
gepersonaliseerde vraag….
Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Ik hoop eenieder van jullie binnenkort weer in
goede gezondheid aan de mahjongtafel tegen te
komen! Hopelijk gaat dat lukken in de anderhalvemeter maatschappij……

3. Mahjongen online
Menno Deij
Ik wilde je graag vertellen over de ervaringen die
we bij de Gouden Draak hebben opgedaan de
laatste tijd met het spelen van mahjong via het
internet, misschien hebben andere mahjong
verenigingen daar wat aan, en/of kunnen zij ook
hun ervaringen delen. Zo kunnen we toch ons
favoriete spelletje blijven doen, ook al kunnen we
niet bij elkaar aan tafel! Het leuke is dat ik merk
dat het veel mensen goed doet, om elkaar in deze
tijd te spreken en te zien. Zeker voor mensen die
nu sneller in een isolement komen, doordat ze
hun normale sociale activiteiten niet meer kunnen
doen.
Bij de Gouden Draak hebben we vorige week
vrijdag met 7 mensen Riichi gespeeld, en
gisterenavond met 13 mensen MCR. Om elkaar te
zien en te spreken, gebruikten we Zoom - twee
van onze leden hebben daar een betaald account
via hun werk, en kunnen online bijeenkomsten
opzetten en clubleden uitnodigen. Het werkt het
beste als je op één scherm (laptop, PC, tablet of
telefoon) de videochat doet, en op een ander
scherm het spel.

tijd geleden al wat op een blog post gezet,
zie http://mahjongmusings.blogspot.com/2018/09/playing-tenhouin-english.html
MCR
Voor MCR hebben we relatief onbekende site
http://www.mahjongsoft.com/ gebruikt. Deze site
is opgezet door Russische spelers, en je kunt er
naast MCR ook de variant "Sichuan Bloody Rules
(SBR)" spelen. Registratie en spelen op deze site is
gratis. Eén van onze leden heeft een kort
instructie filmpje gemaakt hoe je kunt beginnen
bij deze site,
zie https://www.youtube.com/watch?v=Ev6TCbS
MYoI Gisteravond hebben we 2x8 potjes
gespeeld aan 4 tafels. Eén tafel met 4 spelers, en
drie tafels met 3 spelers met een robot-speler. In
tegenstelling tot Mr.X die normaliter niet
meespeelt, speelt de robot-speler wél mee, en die
wint soms ook! Is even wennen, maar wel leuk.

Ik heb afgelopen week contact gehad met de
beheerders van de http://mahjongsoft.com site.
Ze vroegen me of ik een Nederlandse vertaling
wilde maken, en dat is inmiddels gebeurd. Op de
site kun je nu rechts bovenin de taal instelling op
Nederlands zetten.
Ik heb een korte blog post gemaakt waarop ik het
gebruik van lobbies heb uitgelegd,
zie https://mahjongmusings.blogspot.com/2020/04/using-lobbies-ontenhou.html
Lobbies worden gebruikt om privé onder elkaar te
spelen, je spreekt dan af welk lobby nummer je
gaat gebruiken (tussen 1000-7999) en logt dan in
bij die lobby.

Riichi
Voor Riichi hebben we de app Kemono Mahjong
gebruikt, die verkrijgbaar is voor iOS en Android
voor een paar euro. Na registratie voor het online
spelen kun je elkaar via een link uitnodigen. Het
online spelen via Kemono gaat erg langzaam, en
we gaan de volgende keer kijken of we met
Tenhou.net en de Engelse interface beter kunnen
spelen. Over het opzetten van de Engelse
interface en het spelen via Tenhou.net heb ik een

Veel mahjong plezier

4.Toernooien in binnen- en buitenland
Menno van Lienden
Waar begin maart alles nog koek en ei leek en
Nederland inmiddels al warmgedraaid was voor
de resterende Mahjong-toernooien, het WK Riichi
en EK MCR, bereikte ons eind maart diverse

berichtgevingen over de annuleringen van
toernooien in binnen- en buitenland.

een Free account aangemaakt, maar ben nooit
gaan spelen. Een beetje uit zelfbescherming. Dit

Natuurlijk in het belang van de gezondheid een
gezonde en goed overwogen beslissing en i.v.m.
de diverse maatregelen vanuit de overheid ook
een onmogelijke opgave om binnen de regels
alsnog iets te organiseren. Een aantal toernooien
zijn helaas voor 2020 geheel geannuleerd, een
aantal toernooien zijn verschoven naar het einde
van dit jaar.
Het bestuur van de NMB en de werkgroep
Wedstrijdwezen gaan zich dan ook buigen over
vragen als; hoeveel wedstrijden moeten gespeeld
worden voor het Nederlands kampioenschap in de
diverse Mahjong- varianten? Hoe gaat Mahjong
eruitzien wanneer de maatregelen van kracht
blijven?
Op 10 april jl. kregen we het bericht vanuit de
EMA dat het WK Riichi geannuleerd is en
waarschijnlijk pas in 2021 plaats zal gaan vinden.
Ook het EK MCR is verzet naar 2021.

Zodra er weer toernooien gespeeld kunnen
worden zal onze secretaris de uitnodiging weer als
vanouds rondmailen, ondertussen kan ook de
toernooikalender op de site van de NMB
geraadpleegd worden.

5. Mahjong-time
Jacqueline Oudshoorn
Mahjongtime? Ja...Nee...Ja...Nee...Toch maar wel.
Het heeft enkele jaren geduurd, maar ook ik ben
door de coronatoestanden eindelijk gezwicht om
op mahjongtime te gaan spelen. In 2012 heb ik

omdat ik bang was dat het TE verslavend zou zijn.
En omdat ik mezelf een beetje ken zou het
zomaar kunnen gebeuren dat er dan geen eten
meer op tafel gaat komen omdat er nog een
spelletje afgemaakt moet worden. Helaas, na ruim
één week gespeeld te hebben is dit nu al
bevestigd. Ongelooflijk leuk en verslavend.
Bij Mahjongtime is er geen verschil in competitie
en recreanten!! Regels en bedenktijd zijn gelijk.
Op Mahjongtime.com kun je je gratis aanmelden.
Denk vooraf goed na over de spelersnaam die je
wilt gaan voeren aangezien je deze niet kosteloos
kunt veranderen.
Van belang is dat je aanpassingen van adobe
flashplayer moet toestaan. Eventueel eerst even
downloaden.
Bij een Free membership, krijg je een bepaald
aantal coins om te spelen. Om mee te doen met
een spel betaal je een toegangsprijs. Deze
verschilt per spelvorm en per spel.
De winnaar van het spel ontvangt de ingelegde
coins. Dus hoe hoger de inleg, des te hoger de te
ontvangen prijs en hoe langer je kunt spelen.
Wanneer je 1 of 2 spellen gespeeld hebt en niet
hebt gewonnen, kun je die dag niet meer verder
spelen. Om aan coins te komen zijn er
verschillende mogelijkheden.
Je kunt eenmalig een (groter)aantal coins
aankopen. Hiermee kun je het best een tijdje
uitzingen. Wanneer je de verhouding 1 keer
winnen, 3 keer verliezen een beetje kunt
aanhouden leg je je ook nergens aan vast. Ook is

er de mogelijkheid om een abonnement te
nemen.
Wanneer je aangemeld bent, dan kun je naar
games. Hier kun je kiezen welke spelvorm je wilt
gaan spelen. Je kunt er in het begin voor kiezen
om met watch eerst even mee te kijken met een
spel. Wil je meespelen dan kies je voor join. De
eerste keer is best even aftasten. Hoeveel tijd heb
ik om na te denken, ben ik niet te langzaam, hoe
moet ik weggooien, hoe kan ik bloemen wisselen,
hoe declareer ik Riichi?
Na de eerste keer spelen zul je na afloop een
zucht van opluchting laten. Je bent er dan achter
gekomen dat het best wel mee valt met dat
tempo en het is ook best wel leuk en helemaal
niet moeilijk.
Wellicht kom ik je binnenkort een keer aan de
virtuele tafel tegen.

Regina Snel had de juiste oplossing van het
raadsel in nieuwsbrief no 2
In nieuwsbrief no 2 was ik vergeten de oplossing
van nieuwsbrief 1 te geven. Gerard van de Bie was
de enige inzender, noemde echter niet de steen,
die weggegooid moest worden.

10.Toernooirooster.
Datum

Spelsoort Naam

Jacqueline "Stoekie" Oudshoorn.

9. Raadsel MCR
Anton Kósters
1a. Met deze stenen in
de hand en teken 2 al
twee keer op tafel en
teken 5 al drie keer.
Welke doe je weg?

Alle
toernooien
tot 1 juli zijn
geannuleerd
of verzet

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
Nieuwsbrief 4 verschijnt op
woensdag 4 juni
Kopie inleveren vóór 1 juni bij:
secretaris@mahjongbond.org
Mahjong
...

1b. En verandert dit als de chow teken 1-2-3 al op
tafel ligt (en teken 2 nu ook drie keer op tafel ligt).

Steengoed!

