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1.Voorwoord van de voorzitter
Jack Main
In de eerste bestuursvergadering na de ALV
zijn de functies binnen het bestuur
verdeeld, en aan mij is de schone functie
van voorzitter toebedeeld. Om in de
voetstappen van de vorige voorzitter Jan
Warbout proberen te stappen, is een

uitdaging, die ik graag aan ga.
Bij mijn aantreden werd door de overige
bestuursleden al verteld dat één van de
belangrijkste taken van een voorzitter het
schrijven van een voorwoord in de
nieuwsbrief is. Nou, hier is dan mijn eerste
voorwoord. In deze corona-crisis kan het
niet anders dan dat begonnen moet worden
met iedereen, die direct of indirect
getroffen is door dit virus, veel sterkte te
wensen in het verwerken van de gevolgen
hiervan.
Daarna kunnen we pas over Mahjong gaan
nadenken en over hoeveel wij met zijn allen
het spelletje missen. Want dat doen we! Dat
is mij wel duidelijk geworden uit mijn
contacten met alle voorzitters, die ik ter
kennismaking heb gebeld. Vooral het
sociale aspect, het gezellig op de club
mahjongen, wordt node gemist.
Bijna alle clubs proberen nog wel contact te
houden met de clubleden, en daarbij zijn de
social media, Whatsapp en email, ook een
keer in een positieve manier te gebruiken.
En dan willen we natuurlijk met zijn allen
weten: hoelang gaat dit nog duren?
Dat is een vraag waar ook het bestuur geen
antwoord op kan geven. Zoals er nog zoveel
meer vragen zijn, zoals: Is Mahjong een
denksport en vallen we daarmee onder de
binnensporten, hoe groot is de kans van

overdracht van het virus via
mahjongstenen, hoe zitten we in de 1,5
meter samenleving met z’n vieren aan een
Mahjongtafel?
Vragen waar we op dit moment nog geen
antwoord op hebben.
Als we kijken naar de officiële informatie
van de Rijksoverheid, dan is de conclusie
dat er voorlopig nog geen sprake van een
herstart kan zijn. Weliswaar worden
samenkomsten tot 30 personen per 1 juli
weer toegestaan, maar wel met de 1,5
meter afstand-regel.
Er zijn diverse initiatieven om te kijken hoe
we met behulp van attributen wel samen
aan een tafel kunnen zitten, maar tot op
heden zijn er weinig concrete uitwerkingen.
Zodra we meer informatie krijgen zullen wij
onze leden hierover informeren.
Leidend hierin blijven de richtlijnen van het
RIVM en de regering en natuurlijk ons eigen
gezonde verstand. De veiligheid van de
Mahjongspelers staat op 1 en zal dat ook
altijd blijven staan.
Online mahjongen is voor velen het
alternatief om toch wat spelletjes te kunnen
spelen. Als er meerdere clubleden
tegelijkertijd op een mahjongsite en
dezelfde tafel inloggen, en dat wordt
gecombineerd met videobellen, Whatts
app-groepsgesprek of andere manieren van
verbinding, dan heb je bijna een clubavond
waarvoor je nog niet eens de deur uit hoeft.
Op de site van de Mahjongbond is een
nieuwe Tab geplaatst met de titel “Online”.
Onder deze Tab wordt per type Mahjong
weergegeven welke handleidingen en/of
beschrijvingen van de online mahjong-sites
door verschillende clubs en personen zijn
gemaakt. Doel hiervan is om alle informatie
hierover onder alle leden te delen.
Ook zijn er initiatieven om online-

toernooien binnen clubs te organiseren
zodat je alleen tegen clubleden speelt. En
ook om een online-toernooi te organiseren
tussen teams van verschillende clubs. Er
zijn zelfs hele Mahjong-sites die bijna
overgenomen worden door hordes
enthousiaste Nederlanders. Voorwaar een
oranje vloedgolf!
Ik wil dit voorwoord afsluiten met de hoop
uit te spreken dat iedereen verder gezond
door deze crisis heen mag komen, en dat we
op (korte) termijn manieren kunnen
verzinnen om weer samen te kunnen
komen en gezellig te mahjongen.
Belangrijkste boodschap: Stay Safe

2. Ruben Jonkers in de
schijnwerper
Kun je en wil je
omschrijven wie
Ruben is?
Ik ben een 24jarige student
Human
Resource
Management
uit Eindhoven
die lid is van de
Japanse
cultuurvereniging Kinjin en 3 andere.
Momenteel afstuderend met een gezonde
portie competitie in mij!
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten
het mahjong om?
Mijn hobby’s buiten Mahjong om zijn
theater, bordspellen, replay en gaming.
Wat de redactie opvalt: Zo’n jonge gast, we
hopen je snel op een toernooi tegen te komen.

Ik hoop mij
ook snel te
kunnen
meten met
de rest van
Nederland!
Hoeveel
avonden
besteed je
gemiddeld
aan Mahjong
in de week?
Toen we nog bij de verengingen konden zijn
probeerde ik minstens 2 keer per week
mensen bij elkaar te ronselen voor
Mahjong. Nu speel ik vooral een beetje
online mahjong, maar wel minder dan toen
ik het live kon spelen.
Wat is het leukste wat je overkomen is bij het
Mahjong?
Mijn eerste gewonnen potje bij Kinjin
waarbij ik als oost 18 keer achter elkaar
won en daardoor 2 andere spelers blut
speelde.
Wat is het slechtste wat je overkomen is bij
Mahjong?
Het slechtste wat mij is overkomen bij
mahjong is een potje waarbij ik in ronde 2
blut was gespeeld en 2 andere spelers nog
het startbedrag hadden.
Door Sandra is de volgende vraag gesteld:
De mahjongwereld in Nederland bestaat uit
relatief veel wat oudere mensen. Wat is
vooral voor jongere mensen aantrekkelijk
aan mahjong, en wat kan ervoor zorgen dat
het aantal jongere mahjongers in Nederland
toeneemt?

Ik denk dat het aantrekkelijke aan mahjong
is dat het een strategiespel is waarbij
winnen heel fijn kan voelen. Maar het echte
aantrekkelijke voor jongeren is denk ik de
mensen waarmee ze het kunnen spelen,
wanneer je mahjong met vrienden speelt is
het pas echt vermakelijk. Mij persoonlijk
trok ook het ranking systeem wat kinjin
had, dat lag goed in lijn met mijn
competitieve geest. Ik denk ook dat het een
prima idee is om te kijken naar bestaande
Japanse cultuurverenigingen of bordspellen
verenigingen die wellicht geïntroduceerd
willen worden aan mahjong. Er zijn vaak
wel studenten die graag het spel willen
leren kennen maar die niet iemand hebben
die het ze leert of mensen hebben die met
ze willen spelen.
Welke vraag wil jij graag stellen aan de
volgende persoon “In de schijnwerper”
Welke gewoontes heb jij tijdens het
mahjong spelen die opvallen?
Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Mahjong is een leuk spel waar iedereen aan
mee kan doen zolang iemand ze op weg
helpt, Dus probeer vooral andere mensen
waar je graag mee omgaat mahjong te
leren!

3. Duplicate MCR online
Peter van der Smitte
Beste mahjongvrienden,
Natuurlijk mist iedereen de echte gezellige
mahjongavond, maar dat zit er -naar wij
denken- voorlopig nog niet in...
Veel Mahjong enthousiastelingen hebben
hun weg inmiddels gevonden naar online
Mahjong platformen.

Misschien is het online mahjongen ook iets
voor jullie leden om te proberen.
In de vorige NMB-nieuwsbrief waren daar
al een aantal artikelen aan gewijd.
Tevens zijn er bij het online mahjongen ook
mogelijkheden voor Duplicate Format MCR
Mahjong op het mahjongsoft.com platform.

overleg met de beheerders van
mahjongsoft.com om bij voldoende animo
een online toernooi op poten te zetten
waaraan teams kunnen deelnemen.
Een online Duplicate Mahjong toernooi
voor Clubteams?!
#Stay Safe en vriendelijke groeten en
misschien tot op een van de online Mahjong
platformen.
Meer
weten of
vragen?

Een groeiend aantal Nederlandse
Mahjongers is online te vinden en we zien
steeds meer Online Mahjongers die zich aan
het Duplicate Mahjong wagen, het is ook
heel leuk.
Het is wel handig als je weet wat het
Duplicate Formaat behelst en wat je moet
weten om deel te nemen.
DUPLICATE FORMAT MAHJONG
Een aantal mensen binnen onze vereniging
onderzoeken al enige tijd het Duplicate
Format Mahjong.
Op het mahjongsoft.com platform worden
momenteel ook pilots gedraaid voor teams
en individuele toernooien, een online
platform leent zich bij uitstek voor deze
wedstrijdvorm waar de geluksfactor is
teruggedrongen en onderlinge resultaten
vergeleken kunnen worden.
Een introductie en uitleg over Duplicate
Mahjong formaat kun je lezen
op http://duplicate.mahjongdenhaag.nl/
Een verslag van onze eerste pogingen vind
je op onze Club
Blog https://www.mahjongdenhaag.nl/blog
Onze club is in contact met de Mahjong
International League organisatie als ook in

duplicate@mahjongdenghaag.nl

4.Koninklijke onderscheiding Ada
en Jan
Annemieke Hesselink
Het echtpaar Ketzer werd vrijdag 24 april
blij verrast door burgemeester Sander
Schelberg. Per telefoon stelde hij beiden,
helemaal gek op het bordspel Mahjong, een
lintje in het vooruitzicht. De oorkonde,
bloemen en taart waren er al wel

Ons huis ademt Mahjong”, zegt de 83-jarige
Jan Ketzer. Zijn 80-jarige echtgenote Ada
Ketzer-de Wit staat er verbluft bij als zij
zojuist van de burgemeester heeft gehoord
dat beiden door de koning zijn gedecoreerd
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Door
het coronavirus worden de lintjes later dit
jaar uitgereikt.

Waar het momenteel nog niet gaat om rond
de echte tafel Mahjong te spelen en er ook
nog geen zicht op is dat dit binnen korte tijd
wel weer mogelijk zal zijn neemt de vlucht
naar de virtuele (online) tafels een vlucht.
In de vorige nieuwsbrief is er
al het éen en ander
geschreven over de opties
voor online Mahjong spelen.
Enthousiaste clubs en leden
zijn al aan de slag gegaan om dit gebied
verder te verkennen en een flinke groei is te
zien op Mahjongsoft.
Nederlandse spelers, aangeduid met
vlaggetjes en de initialen van hun club
voorafgaand aan hun eigen namen, zijn
zichtbaar aanwezig.

Vanaf 1975 geldt het echtpaar als promotor
en organisator van het Mahjongspel in
Twente, Nederland en zelfs in het
buitenland. Tot voor kort organiseerden zij
de speelavonden, hielden de
ledenadministratie en financiën bij,
onderhielden contact met de Nederlandse
Mahjong Bond (NMB), en organiseerden
geregeld landelijke toernooien. Ook in het
buitenland werd mahjong gepromoot, tot in
Hongarije toe.
In 2004 richtte het echtpaar de
Mahjongvereniging Rode Draak Twente op.
Kortom, de Ketzers zijn de Mahjongpioniers
in Nederland.

5. Het bloed kruipt, waar het niet gaan
kan
Menno van Lienden
‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan’ en
‘Mahjongers wanna Mahjong’.

Bekeken wordt nu ook
of er een toernooi
georganiseerd kan
worden op deze site en
mogelijk in de toekomst een Nederlands
clubkampioenschap MCR (al is dit nog wat
vroeg aangezien er nog veel gesleuteld wordt
aan deze site en nog niet iedereen het online
spelen ziet zitten).
Een link naar de website van Haagse Kringen
hieronder:
https://www.mahjongdenhaag.nl/online-mcrmahjong

➢ Er staat een uitgebreide vergelijking
tussen Mahjongsoft, waar in de
afgelopen nieuwsbrief van de NMB
over werd bericht en Mahjong
Time, met links en informatie.
Bovendien staan daar
ook handleidingen om op Mahjong
Time te spelen via PC/Laptop en/of
Tablet/Smarthpone.

6. Herwonnen clubgevoel
Eric van Balkum
Met het wegvallen van onze speelavonden
heb ik moeite om het clubgevoel vast te
houden. De regelmaat van het ritje naar de
Molenwerf om daar de vertrouwde mensen
weer te ontmoeten ervoer ik als erg prettig.
Ook het bijwerken van de standen op de
website, het spelen van landelijke toernooien
en de pesterige gesprekjes daarover met Luuk
mis ik.
Bij andere clubs speelt deze ervaring
eveneens getuige de vraag van verschillende
clubs om hun de door mij gemaakte
Eindejaarsquizzen met hen te willen delen.
Zoekend naar een weg om het vuur weer wat
te laten oplaaien vond ik het Bamboe Achtgilde van het onlinemahjongplatform
Mahjongtime.

Leden van die site kunnen zogenoemde
‘guilds’ vormen, ploegjes van maximaal zes
spelers. In 2015 creëerde ik een Bamboe
Acht-team, waartoe Annet, Jacqueline,
Jeroen, Luuk en Wil uiteindelijk toetraden. In
een wekelijkse competitie strijden zo’n 25
gildes om de podiumplaatsen, virtuele
speelchips- en gouden munten en DE EER!
Opzet is dat elk van de zes spelers punten
scoort door mahjongs te maken (de score per
mahjong wordt aan het totaal toegevoegd,
minscores tellen niet mee). Vier speeluren per
dag is dat mogelijk. Normaliter laten we ons

daar weinig aan gelegen liggen, omdat we
onregelmatig spelen. Deze coronaperiode
biedt ons echter de mogelijkheid om
grenzeloos veel te spelen. Via een nieuwe
WhatsApp-groep stelde ik het andere vijftal
voor om serieus werk te maken van het
winnen van de weekcompetitie in de MCRvariant. Enthousiasme was mijn deel en zo
zetten de zes clubleden in de afgelopen week
hun beste beentje voor om de internationale
concurrentie te verslaan.
De andere teams werden geanalyseerd,
waarbij de Amerikaans geörienteerde Million
High Club, de Russen van Northern Peacock
en het gemêleerde King of mahjong. Het
zestal uit Kennemerland trof spelers uit alle
denkbare landen aan de speeltafels en direct
de eerste dag nam het de leiding (met name
vanwege de latere start van de Canadezen en
Amerikanen). Wil, Annet en Jacqueline
speelden vaak overdag, Luuk en ik meestal
wat later en Jeroen onregelmatig.
Via de app hielden we elkaar op de hoogte
van de vorderingen, mooie handen en hoge
scores en filosofeerden we over de kansen
van onze concurrenten. Gaandeweg
ontstonden nieuwe tactieken – wel of niet
met de concurrent of juist met een
teamgenoot aan een tafel, veel kleine snelle
mahjongs of beter af en toe een waardevolle
selfpick – en ontvlamde de teamspirit.
Zaak was in elk geval dagelijks de vier uur per
persoon vol te maken. Ons fanatisme
betaalde zich uit. Halverwege de week
rondden we de kaap van 10.000 punten en de
eerste achtervolger stond op 2000 punten. ’s
Morgens snel gekeken wat de NoordAmerikanen daar in de nacht van hadden
weten af te knabbelen. Hun resultaat sterkte
ons in de overtuiging dat we zouden kunnen
winnen.

De voorsprong gaven we niet meer uit
handen. Vooral Luuk was weergaloos. In een
week droeg hij 4254 punten bij aan het
gildetotaal van 17123. Maar de zege was er
natuurlijk een van het hele team. Al bij al
beleefden we een spannende, leuke en
succesvolle week. Een ideale poging om het
groepsgevoel te herwinnen.

7.

Maurice Demmer I.M.
De enige Nederlander die ooit een Europees
mahjongkampioenschap heeft gewonnen, is
niet meer. Hij overleed 7 april, een dag na zijn
76ste verjaardag. Martin Rep over een
gedeeld mahjongverleden
Twee echtparen die samen mahjong spelen:
het worden vriendschappen voor het leven.
Zo begon in de jaren tachtig de
mahjongvriendschap van Dicky en mij met
Maurice Demmer en zijn vrouw Marjan.
Marjan was net als wij lid van de plaatselijke
amateurtoneelvereniging in Leusden. Maurice
hield helemaal niet van amateurtoneel, maar
des te meer van het strategiespel Risk, dat wij
met z’n vieren tot in de kleine uurtjes
speelden.
Toen de Demmers verhuisden omdat Maurice
er genoeg van kreeg elke dag voor zijn werk

op en neer te reizen naar Den Haag,
verflauwde het contact. Het duurde tot in de
jaren negentig voordat we het weer
opnamen. Er werd toen geen Risk meer
gespeeld, maar mahjong. Maurice en Marjan
waren verslingerd geraakt aan het Chinese
spel met zijn intrigerende stenen waarachter
ze terecht een wereld van overweldigende
schoonheid vermoedden. Aan de hand van
een boekje dat met hun mahjongspel was
meegeleverd, hadden ze huisregels opgesteld.
De belangrijkste was dat Maurice altijd Oost
was, want dat vond hij de mooiste steen. Op
deze manier de eerste viool spelen paste ook
wel bij hem.
Wij hielpen hem snel uit de droom, en het
duurde niet lang of we maakten geregeld
afspraken met hen om te spelen. We
begonnen met de klassieke Nederlandse
Toernooi Spelregels, maar schakelden al snel
over op het snellere en meer agressieve
Hongkongmahjong en vervolgens, nadat Dicky
en ik in Japan hadden meegedaan aan het
eerste wereldkampioenschap mahjong
(2002), op de nieuwe internationale regels, de
Mahjong Competitie Regels, kortweg MCR.

Het waren niet zomaar potjes mahjong die
we speelden. Maurice was een lekkerbek.
Mahjong vond hij fascinerend en hij keek uit
naar elke volgende ontmoeting, maar er
moest wel een goede maaltijd bij worden
geserveerd. Hij had heel specifieke wensen,
die Marjan met vaardige hand wist te
vervullen. Voor Dicky en mij werd het een
hele opgave om het kookniveau bij te
houden, maar na elke dag mahjong was de
conclusie dat we daar weer prima in
geslaagd waren. En natuurlijk moest er een
goed glas bij geschonken worden. Na het
eerste kopje koffie kwam, in de aanloop van
de uitgebreide lunch, al snel een mooie fles
wit op tafel, in de loop van de dag gevolgd
door een reeks Belgische bieren. Het ging
wel eens ten koste van het aantal spelletjes
dat op een dag gespeeld kon worden, maar
gezelligheid kent geen tijd.
Samen reisden we naar Parijs, Hannover,
Mechelen of Dunaujvarós
Maurice was een slimme speler. Hij maakte
wel eens een trage indruk, maar net als je
dacht dat hij kansloos was, sloeg hij toe met
een verrassend mooi spel. Bij gebrek aan
een mahjongclub in Den Haag sloten
Maurice en Marjan zich aan bij de Gouden
Draak, het clubje dat Dicky en ik hadden
opgericht in onze woonplaats Nijmegen.
Uiteraard was de afstand te groot om de
clubavonden bij te wonen, maar via de
Gouden Draak konden ze tenminste lid
worden van de Nederlandse Mahjong Bond.
En natuurlijk deden ze graag mee aan het
jaarlijkse clubkampioenschap en schreven
ze zich in voor tal van toernooien in het
hele land. Ze waren al net zo fanatiek als
wij; tezamen reisden we naar Parijs, naar
Hannover, naar Mechelen, naar
Dunaujvaròs — als er maar gemahjongd
kon worden.
Toen Dicky en ik onze belangstelling
verlegden van de internationale regels naar
de Japanse speelwijze, riichi mahjong,
maakten Maurice en Marjan ook de

overstap. Maurice behaalde daarin een
spectaculair succes. Tijdens het eerste
Europees kampioenschap riichi mahjong in
Hannover (2008) eindigde hij op een zeer
bescheiden 72ste plaats (van de 80). Maar
twee jaar later, toen in datzelfde Hannover
voor de tweede maal het EK werd
gehouden, sloeg hij onverbiddelijk toe.
Mahjongspelers zeggen dat de ‘wong’ op
hun schouders kan zitten. Wong is het
onverklaarbare verschijnsel dat alles
opeens lijkt te lukken. In de eerste plaats
moet je een gehaaide speler zijn om goed te
scoren in een toernooi. Je moet snel kunnen
overschakelen van de ene naar de andere
mogelijkheid. Maar je bent sterk afhankelijk
van de stenen die je trekt. Maurice
was tijdens dat toernooi in vorm en hij
kreeg de stenen. Kwade tongen beweren
dat hij alle mazzel van de wereld had toen
in de vierde ronde hij suu ankou (een
verborgen spel van alleen pungs) maakte,
nog wel op Oost, zijn favoriete wind, en dat
hij daardoor het toernooi won. Maar de
werkelijkheid is dat Maurice de ene na de
andere sessie won. Als een ware Olympiër
had hij het momentum gecreëerd en wist hij
dat twee dagen lang vast te houden. Het
was dan ook volslagen verdiend dat hij, na
acht bloedstollende sessies, als eerste
eindigde. De laatste sessie was een drama,
maar hij bleef de runner-up, Joel
Ratsimandrésy uit Frankrijk, net 700
punten voor. Uit handen van de
locoburgemeester van Hannover, Bernd
Strauch, mocht hij de trofee, een ‘Nana’

van de Frans-Amerikaanse kunstenares
Niki de Saint Phalles, in ontvangst nemen
als Europees Kampioen Riichi mahjong
2010. Noch voor hem noch na hem is een
Nederlandse mahjongspeler erin geslaagd
een Europese titel te winnen.

Maurice laat, behalve Marjan, twee
dochters, twee schoonzoons en
vier kleindochters achter.

Maurice Demmer (met hoed) tijdens een
competitiewedstrijd van zijn mahjongclub
Furiten.

Menno van Lienden

Naarmate zijn leeftijd vorderde, speelde hij
steeds minder toernooien. Demmer had last
van reuma en geneerde zich als hij tijdens
een toernooi mahjongstenen omstootte of
niet goed kon vasthouden of uit zijn hand
liet vallen. Ook verstond hij in het
geroezemoes zijn medespelers steeds
slechter. Ten slotte wilde hij geen
toernooien meer spelen en liet hij zich zelfs
uitschrijven als lid van de mahjongbond.
Maar de passie voor het spel bleef. Er werd
voortaan alleen maar thuis gespeeld, want
dat is toch het gezelligste en er kan lekker
bij worden gegeten en gedronken. Naar
andere vrienden in Wanneperveen
ondernamen ze maandelijks een lange
treinreis om MCR te spelen.
Mahjong bleef een van de belangrijkste
passies van Maurice, naast museumbezoek
en lezen. Boeken moesten niet alleen
boeiend zijn, maar, net als de kunst die hij
in het museum bewonderde, tevens
voldoen aan hoge esthetische normen. Zo
bezat hij een bijzondere collectie atlassen.
Antieke, maar ook facsimile uitgaven, de
een nog mooier dan de ander.
Bij die atlassen kon hij dromen over de
wegen en spoorwegen waar langs hij kon
reizen, want reizen met de trein was een
andere passie van hem. Met Marjan bezocht
hij tal van steden in Europa. En er werd
altijd eerste klas gereisd. Als je iets deed,
moest je er zoveel mogelijk van genieten,
vond hij.

8. Nederlandse kampioenen

Door het uitvallen van diverse toernooien in
de verschillende Mahjong-varianten en de
onzekerheid of deze toernooien alsnog
worden gespeeld in 2020 heeft het NMBbestuur besloten geen Nederlands kampioen
te benoemen op basis van de tot nu toe
gespeelde toernooien.
Mochten er toch nog toernooien worden
gespeeld in 2020 dan kan het zijn dat er een
Nederlands kampioen aangewezen kan
worden op basis van aangepaste
voorwaarden (bijvoorbeeld 4 te spelen
toernooien in plaats van 7), mocht dit het
geval zijn dan melden we dit ook weer in de
nieuwsbrief.

9. NTS online
Jack Main
NTS Online
Er is eigenlijk geen online Mahjongsite waar
volgens de NTS-regels wordt gespeeld. Het
meest in de buurt komt nog de applicatie
Mahjongtime met de stijl European.

Daarvoor moet je dan wel de oude versie van
de applicatie instellen, want in de laatste
versie is de stijl European zelfs helemaal
verwijderd.
In de handleiding NTS op Mahjongtime wordt
stap voor stap uitgelegd hoe je dat moet doen
en wat de verschillende termen betekenen.
Een verwijzing naar dit document is ook te
vinden op de site van de Mahjongbond onder
de Tab ‘Online’ . Dank aan Joyce Goddijn van
Haagse Kringen want ik heb haar document
‘Handleiding Mahjong Time’ gebruikt en
aangepast aan NTS.
Er zijn een aantal verschillen tussen NTS en
European. In European zijn er:
- Geen tweelingen
- Geen windenslang, drakenslang of
kronkelende slang.
- Geen kleine drie draken
- Geen pure eenvoud
- Geen maan van de bodem van de zee
- Geen verdubbelingen nodig om uit te
komen.
Bij onze club De Oostpoort in Delft hebben we
al sinds half maart elke maandag een digitale
clubavond. Eerst met 5 spelers en dat is nu
gegroeid naar 9 spelers.
Elke maandag worden er nu twee tafels
aangemaakt met de naam Oostpoort. In het
begin schoof er nog wel eens een verdwaalde
buitenlander aan die blij was dat European
weer eens werd gespeeld. Op zich is dat
helemaal niet erg, alleen niet tijdens de
clubavond. Daarom worden de tafels nu
aangemaakt met de optie Friends Only, zodat
alleen clubleden kunnen aanschuiven.
Ofschoon de applicatie niet de verplichting
geeft om uit te gaan met een verdubbeling,
hebben we onderling afgesproken dat er pas
Mahjong geclaimed wordt met minimaal één
verdubbeling. Deze regel wordt

gedisciplineerd nageleefd, al heb je natuurlijk
de enkeling (Ik noem geen namen Marc) die
zich daar soms niet aan houdt.
Tegelijkertijd met het spelen op
Mahjongtime, hadden we tijdens de digitale

clubavond contact via een Whattsapp-chat.
De snelle tikkers onder ons konden daar nog
wat commentaar plaatsen.
Sinds een paar weken hebben we echter ook
een video- en audioverbinding via het
programma Teams. Dat geeft toch wel een
extra dimensie aan de digitale clubavond
want je hoort en ziet elkaars reactie tijdens
het spel. En dan is het weer net of je samen
aan de Mahjongtafel zit. Weer even terug
dromen naar vroeger…..
Zolang we nog niet fysiek bij elkaar kunnen
komen voor onze clubavonden, is voor ons
deze digitale clubavond het beste alternatief.
Dus voor alle NTS-spelers in Nederland kan ik
alleen adviseren: Probeer het een keer!

10. Raadsel
MCR
Anton Kósters
2. Je hebt net een
chow gemaakt.
Welke doe je nu
weg?

Oplossing raadsel april 2020
1a. Hier is teken 5 last tile, dus het slimst is
om bamboe 2 weg te doen, zodat je kan
wachten op teken 2 én teken 5 met tenminste
8 punten.
1b. Nu maakt het niks meer uit. In alle
gevallen heb je een winnend spel met teken 2
of 5 met tenminste 8 punten.
Menno Deij had de goede oplossing

10.Toernooirooster.
Datum

Spelsoort Naam

Alle
toernooien
tot 1 juli zijn
geannuleerd
of verzet

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
Nieuwsbrief 5 verschijnt op
woensdag 16 juli
Kopie inleveren vóór 12 juli bij:
secretaris@mahjongbond.org
Mahjong
...
Steengoed!

