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Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de vijfde nieuwsbrief van 2020
In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:
1. Voorwoord van de voorzitter
2. In de schijnwerper.
3. Furiten speelt op Tenhou
4. Online toernooi
5. Mahjongen bij de oase
6. Stand van zaken rond corona
7. Raadsel NTS
8. Toernooirooster

1.Voorwoord van de voorzitter
Jack Main
Ten tijde van de vorige nieuwsbrief was de
Corona-situatie nog zo dat ik de verwachting
uitsprak dat van een herstart op korte termijn
waarschijnlijk geen sprake zou zijn. Maar in de
afgelopen weken zijn de veranderingen elkaar
in hoog tempo blijven opvolgen. Zo snel dat
het bijna niet bij te houden is en de regels
voor fysiek mahjong spelen ook telkens
veranderden.

Ik probeer even een schets te geven:
Sinds 1 juli zijn de binnensporten weer
toegestaan en hoeft de 1,5m afstand-regel
tijdelijk niet te worden gevolgd, als dat voor
de normale sportbeoefening noodzakelijk is.
Natuurlijk is het voor een normale beoefening
van Mahjong nodig dat er vier personen aan
een tafel kunnen zitten en dan is het niet
mogelijk om daar 1,5 m afstand te houden.
Dus Hoera!!!
Aangezien de setting aan tafel bij Mahjong
vergelijkbaar is aan de setting bij Bridge,
hebben wij als bestuur goed gevolgd welke
richtlijnen en informatie de Bridgebond
verspreidde.
En daar schrokken we toch wel even van,
want in de noodverordening van 1 juli staat in
de toelichting expliciet dat bij Bridge ook aan
tafel 1,5m afstand moest worden gehouden,
en dat zou dan ook voor Mahjong gelden Dus
Helaas!!!
Gelukkig meldde het Ministerie van VWS
begin juli, via het NOC*NSF, dat de 1,5 m
afstand-regel tijdelijk losgelaten mag worden
als dat voor een normale sportbeoefening
nodig is, maar dat de Gemeente hierover een
beslissing moet nemen als handhaver van de
noodverordening. Dus een klein voorzichtig
Hoeraatje!!!

Op dit moment staan we aan het begin van
een mooie zomer, met wellicht nog een
vakantie in het verschiet, misschien in
Nederland of toch in het buitenland. Als ik om
me heen kijk, lijkt het soms wel of we weer
een klein beetje teruggaan naar vroeger.
Maar voorlopig weten we nog steeds niet wat
het corona-virus na de vakantie gaat doen en
of er nog een tweede golf aankomt of niet.
Ondanks deze onzekerheid wens ik iedereen
een mooie zomer toe, maar bovenal: blijf
veilig!

Biologie als secretaresse, omdat mijn man
inmiddels gepensioneerd was. Jammer
genoeg overleed hij in dat jaar. Na een
vijfdaagse cursus “Pensioen in zicht” van de
Universiteit Utrecht te Bergen, verwoordden
de begeleidster en de andere deelnemers het
aldus: Ik vind jou serieus, je gaat op de
onderwerpen in, je hebt een lief karakter met
droge humor, heel flink en ondernemend,
duidelijk een eigen mening hebbend, een
lieve voor zichzelf opkomende vrouw,
zorgzaam.
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
mahjong om?

2. Eugenie Teunissen in de
schijnwerper
Wat is je
reactie aan het
begin van het
interview voor
de column “In
de schijn
werper”?
Mijn grootste hobby was tot november 2019
het barbershop zingen bij het dameskoor van
Dutch Pride, waar ik 42 jaar van heb genoten.
Oh je, dan komen ze alles van mij te weten.
Kun je en wil je omschrijven wie Eugenie is?
Als achtste kind van een gezin van negen
kinderen (zes broers en twee zussen),
geboren in 1938 te Hillegersberg, op de
Straatweg te Rotterdam, heb ik altijd veel
kaartspellen gedaan en monopoly gespeeld
en gesjoeld. Op mijn veertiende kwam ik in
aanraking met het mahjongspel, omdat mijn
oom kapitein was en een doos voor ons
meebracht uit het Oosten.

Afscheid van Dutch Pride

De mensen die mij al lang kennen, kunnen
zich misschien verplaatsen in het volgende: In
2000 hield ik vervroegd op met werken bij de

Verder fitness ik eenmaal per week; na
rugklachten en een goede behandeling met
o.a. needling. Ook heb ik met mijn man de

School voor Filosofie gevolgd te Amsterdam;
daardoor kan ik mij goed ontspannen en volg
nu wekelijks een uur Tai chi. Ik houd van
zwemmen en dat doe ik een uurtje per week.
Omdat ik mijn hele leven al op gymnastiek
zat, volg ik dagelijks de t.v. uitzending
Nederland in beweging.
Wat de redactie opvalt: Al heel lang een
enthousiaste toernooispeelster.
Het eerste contact met het mahjongspel was
de gang naar de Oase, in 2000, waar Elza Ko
mij na een keer spelen vertelde dat ik het best
alleen kon doen. Kennelijk was er genoeg
blijven hangen na de ervaring uit mijn jeugd.
Daar leerde ik het NTS. En heb aan toernooien
meegedaan in o.a. Hilversum. De cursussen
voor MCR werden ook in onze stad gegeven.
Met heel veel plezier heb ik meegedaan. De
loopschema briefjes heb ik bijna allemaal
bewaard. De ontvangsten waren steeds
royaal. Met Dewi, de gangmaker, mocht ik
vaak meerijden met de valys taxi. Ook de
andere chauffeurs wil ik bedanken waarmee
ik zo vaak carpoolde. Met de trein hebben we
ook gereden o.a. naar Almere, Amsterdam of
Rotterdam. Dewi en ik hebben in een hotel te
Nijmegen geslapen waar tweedaagse
wedstrijden werden gespeeld. Ook werd
verwacht dat we de uitslagen in het Engels
meetelden in verband met de aanwezigheid
van de vele buitenlandse spelers.
Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan
Mahjong in de week?
Ik speel drie keer per week, ’s middags en een
avond; op vrijdag geef ik ’s middags les aan
dames in het Ewoud bejaardencentrum, die
zo enthousiast zijn en waarvan er twee zelf
een tafel hebben.
Wat is het leukste wat je overkomen is bij
het Mahjong?

Op een loterij heb ik eens een Mahjongtafel
gewonnen.
Wat is het slechtste wat je overkomen is bij
Mahjong?
Dat is moeilijk te zeggen; ik kan goed tegen
mijn verlies; maar als je tegenstander een
mahjong maakt na het behalen van mijn kong,
is dat een leer voor de volgende keer.

We hebben in de Stresemannplaats te
Rotterdam gewoond, waar onze twee kinderen
werden geboren in 1972 en 1973. Ik heb nu
twee kleindochter Marit 2005 en Lisan 2007 te
Ilpendam.
Door Ruben is de volgende vraag gesteld:
Welke gewoontes heb jij tijdens het mahjong
spelen die opvallen?
Ik ben best wel streng geworden de laatste
tijd en daar sta ik wel achter; alleen heeft niet
iedereen daar trek in. De regels zijn er niet
voor niets, toch.
Welke vraag wil jij graag stellen aan de
volgende persoon “In de schijnwerper”.
Wat heb je tijdens de corona periode gedaan?
Ik heb onlangs al acht keer ’s avonds kennis
gemaakt met het spelen op de computer
Mahjong Time . Geweldig vind ik dat.

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Houd vol, geniet van wat er over is en dat is
best veel.

3. Furiten speelt op Tenhou
Martin Rep
Pandemie of niet,
Furiten draait
gewoon door

De laatste competitiewedstrijd van
riichiclub Furiten, met vier spelers en
een echte mahjongtafel, dateert van
zondag 15 maart. Sindsdien staat de
mahjongtafel stof te verzamelen in de
schuur, wachtend op betere tijden. De
tafel heeft wel Ledverlichting, zodat alle
stenen altijd goed zichtbaar zijn, maar
de spelers zitten veel dichter bij elkaar
dan de voorgeschreven anderhalve
meter, en je moet er toch niet aan
denken hoeveel spuug er over de tafel
gaat als een enthousiaste speler
‘tsumo!’ roept.
Toch wordt er inmiddels weer fanatiek
voor de competitie gespeeld. Zo
ongeveer elke week nemen vier spelers
plaats aan de virtuele mahjongtafel op
de server van Tenhou. Een van de
drukstbezochte mahjongplekken ter
wereld, waar vele duizenden spelers uit
de hele wereld, voor een belangrijk deel
uit Japan, zich dagelijks verzamelen om
riichi mahjong te spelen.

Iedereen
die riichi
leuk vindt,
kan zich
daar
aanmelden,
aanmelden
en inloggen
kan
tegenwoordig in het Engels. Zelf speel ik
er bijna elke dag wel een paar potjes. Je
kunt kiezen uit verschillende varianten:
met of zonder rode vijven, is uitgaan
met alleen simpele stenen mogelijk, et
cetera. Maar de EMA-regels zijn er niet
standaard. Wel standaard is dat het spel
meteen stopt als een van de spelers
onder water gaat: al zijn fiches heeft
verspeeld.
Aanpassen was dus noodzakelijk.
Gelukkig heeft Furiten nog altijd een
speler die tegenwoordig weer in Japan
woont. Masahiko Takahashi, kortweg
‘Masa’, bracht ons de beginselen bij van
het wijzigen van de standaardregels,
spelers Ruud Cremers en Roel van den
Berg werkten het tot twee plaatsen
achter de komma uit.

Wegens het tijdverschil is het niet zo
gemakkelijk om een geschikt tijdstip te
vinden om met Masa online te spelen.
Op een zondag lukte dat toch. Masa
kreeg die middag ongenadig klop van

zijn Nederlandse pupillen. Maar ook
zonder Masa lukt het nu prima. Ruud
creëert een tafel op de server, de
spelers loggen in en kletsen ondertussen
met elkaar via het chatprogramma
Discord. Erg gezellig — er wordt soms
ouderwets gekwebbeld, maar je kunt het
geluid ook uitzetten, wat bij het spelen
aan een echte mahjongtafel een tikje
onbeleefd overkomt.
Furiten draait gewoon door, pandemie
of niet, en helemaal volgens de regels
van het EMA-boekje.

4.Onlinetoernooi
Menno Deij

Vanuit de Gouden Draak hebben we
contact met de Russische makers van de
site http://www.mahjongsoft.com/ waar
wij met de club sinds de corona crisis
bijna wekelijks gebruik van maken.
Spelers van een aantal andere
Nederlandse MCR clubs spelen ook
regelmatig online mahjong op dez e site.
Veel spelers herken je aan de

Nederlandse vlag voor hun naam en het
gebruik van twee-letterige afkorting van
hun club (GD: Gouden Draak, HK: Haagse

Kringen, KR: Kong Rovers, enz.).
We hebben de makers van de site
gevraagd om naast het al beschikbare
"duplicate mahjong" toernooi format
ook het "round-robin" format te gaan
ondersteunen. Dit format is wat we op
de Nederlandse toernooien gewend zijn
te spelen: een vooraf vastgesteld aantal
rondes en voor zover mogelijk niet meer
dan één keer met dezelfde persoon aan
tafel (de details hangen af van het
aantal rondes en het aantal
deelnemers).
Op dit moment wordt er door mensen
van MahjongSoft gewerkt om dit te
realiseren, en we verwachten dat er in
de tweede helft van augustus op zijn
vroegst een onlinetoernooi voor
Nederlandse MCR spelers georganiseerd
kan worden. Houd dus je mailbox in de
gaten voor meer details!

5. Mahjongen bij de oase
Marga Jansen
Mahjong
De Oase
heeft
alweer 2
weken
gespeeld
in de
grote zaal
van Pulse.
We hebben 4 tafels van 80/90 cm aan elkaar
geschoven, speelmatje in het midden en met
kleine harkjes kunnen we de stenen van de
muur pakken. Alles wordt gereinigd: Tafels,
matjes, harkjes, latten, stenen.
Ontsmettingsmiddel te gebruiken bij de
ingang en tijdens het spelen. We hebben

mondkapjes vervangen door
gezichtsbeschermers en handschoenen aan.
Ook tijdens de pauze houden we de 1.5 meter
afstand aan.

Of je wel of niet veilig kunt mahjongen binnen
1,5m weet niemand met zekerheid. Omdat
voor ons veiligheid en gezondheid voorop
staan, hebben we in de communicatie naar de
voorzitters uitgangspunten benoemd, waar
clubs rekening mee moeten houden als ze
besluiten weer op locatie te gaan mahjongen.
Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen keuze
hierin maakt en dat keuzes gerespecteerd
worden.

Niet iedereen wil al spelen. Elke week houd ik
bij wie er de volgende week wil en kan spelen
en dit schema stuur ik naar alle leden. Leden
zonder email krijgen dit in de brievenbus.
Van de spelers heeft zich maar 1 persoon afge
meld.
Foto's om te illustreren hoe het er bij De Oase
aan toegaat.
Kom gerust kijken!

6. Stand van zaken rond corona
Jack Main
In de afgelopen periode heeft het bestuur de
voorzitters en clubbesturen regelmatig
geïnformeerd met betrekking tot de nieuwe
ontwikkelingen van de huidige
coronamaatregelen van de overheid. De
essentie hiervan is de volgende:
Indien de Gemeente, als handhavende
instantie, akkoord is, mag aan de mahjongtafel worden gespeeld zonder dat de 1,5m
afstand-regel wordt aangehouden.
Buiten de mahjongtafel moet wel altijd 1,5m
afstand worden aangehouden, dus ook tussen
spelers aan verschillende mahjongtafels.

We zien dat verschillende clubs voorzichtig
zijn begonnen met het organiseren van
clubavonden of zich voorbereiden op het
nieuwe seizoen.
Wij vertrouwen erop dat er door de
clubbesturen en de leden zorgvuldig gekeken
zal worden naar hoe dit op een verantwoorde
manier en binnen de richtlijnen kan. Voor veel
locaties zal dit wellicht inhouden dat er een
beperkte groep spelers in de zaal kan.
In elk geval zal het mahjongen op de club
anders zijn dan voorheen.
Voor mahjongers die weer fysiek willen gaan
spelen, wijzen we nog eens op de algemene
adviezen van het RIVM:

Na maanden thuis zitten wegens de lockdown konden de twee oude vrienden Mr.
Magoo en James Bond elkaar eindelijk weer
eens ontmoeten. Ze hadden een afspraak
gemaakt voor een gezamenlijk etentje op een
terras van een Italiaans restaurant bij hen in
de buurt.
Mr. Magoo nam een pizza van een euro en
zijn vriend James Bond nam lasagne.

1.Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot
de uitslag bekend is.
2.Was vaak je handen met water en zeep.
3.Hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog.
4.Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te
snuiten en gooi deze daarna weg.
5.Schud geen handen.
6.Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (2
armlengtes) van anderen.
Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand
en blijf gezond!

7. Raadsel
Herman v.d. Berg en Annemie Verhoeven

James Bond vond het gerecht van zijn vriend
er smakelijker uit zien en nam ook een pizza
en gooide de lasagne weg.
Na het etentje gingen zij naar huis op de fiets
en op de driewieler. Gezien de hoge leeftijd
van Mr. Magoo was een rollator voor hem
beter geweest.
Onderweg terug naar huis werden beide
vrienden ingehaald door Speedy Gonzales en
die zwaaide de twee vrienden uitbundig
gedag.
Welke steen moet ik pakken voor mahjong en
hoeveel punten heb ik dan?
Oplossing juni:

Teken 4 is de beste keuze om nu weg te doen,
immers, als je de juiste steen erbij pakt kun je
met Bamboe 1 een Pure Straight maken, met
teken 2 een Mixed Straight en met teken 9
nog een Mixed Triple Chows. Teken 4 heeft
dit perspectief niet.
Dimphy van Grinsven kwam met de juiste
oplossing

10.Toernooirooster.
Datum Spelsoort Naam

Plaats

22-082020

MCR C+R
MERS I

Skon Spel

Oss

29-082020

NTS

Witte
Draak
toernooi

Hilversum

12-092020

MCR C+R

Negen
Poorten
toernooi

IJsselstein

19-092020

Riichi

Tsumo!
Ura Dora

Hendrik Ido
Ambacht

De toernooien op 22 augustus, 29 augustus
en 12 september zijn reeds geannuleerd.
Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
Nieuwsbrief 6 verschijnt op
woensdag 17 september
Kopie inleveren vóór 12 september bij:
secretaris@mahjongbond.org
Mahjong
...
Steengoed!

