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1.Voorwoord van de voorzitter      

Jack Main                                         

In de vorige nieuwsbrief constateerde ik dat 

we een voorzichtig hoeraatje konden laten 

horen, omdat het erop leek dat we, weliswaar 

onder voorwaarden, weer konden gaan 

mahjongen. Maar in de vakantieperiode heef 

dat positieve gevoel zich niet voortgezet. 

Het coronavirus laat duidelijk weten dat het 

er nog is, en ook bleken de voorwaarden voor 

sommige clubs en locaties een struikelblok. 

Een snelle inventarisatie bij de clubs leert ons 

dat er slechts een paar clubs zijn die in 

september weer beginnen met mahjongen in 

clubverband.  

 

De komende tijd zullen we nog aangewezen 

zijn tot online Mahjong spelen. In augustus 

heeft de Gouden Draak een MCR-toernooi 

georganiseerd op het gratis platform 

Mahjongsoft.com. Het bestuur heeft hier 

ondersteuning aan geboden door het 

versturen van de uitnodiging aan de leden. 

Op een ander platform, namelijk 

MahjongTime.com, wordt in oktober ook een 

MCR-toernooi voor Nederlandse spelers 
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georganiseerd. Dit toernooi wordt niet door 

het bestuur ondersteund, omdat 

MahjongTime een commercieel platform is. 

Wel vinden we het als bestuur onze taak om 

de leden op de hoogte te stellen van de 

mogelijkheden om online MCR-toernooien te 

spelen. Daarom wordt er zowel op de website 

als in deze nieuwsbrief aandacht aan dit 

toernooi gegeven. 

In de buitenwereld gebeuren soms zaken die 

consequenties voor de mahjongclubs hebben. 

Zo kwam het Europees Hof van Justitie tot de 

conclusie dat denksporten geen echte sport 

zijn, omdat er, kort gezegd, “te weinig 

gezweet wordt”. Iedereen die wel eens op 

clubavonden of toernooien heeft 

rondgelopen, weet dat er flink wat 

zweetdruppeltjes ontstaan bij het spelen. 

 

 We leggen in deze 

nieuwsbrief uit wat de 

mogelijke consequentie 

is van deze uitspraak van 

het Hof. 

Het is moeilijk om in deze tijd, waarin op 
Mahjonggebied weinig gebeurt, de motivatie 
vast te houden. Sommige clubleden vallen in 
een gat en verliezen een beetje het contact. 
Daarom wil ik de clubs en de leden oproepen 
om te proberen toch vooral het clubgevoel te 
handhaven door bv. een nieuwsbrief of een 
mailtje aan de leden of door gewoon 

onderling 
contact te 
zoeken. 
 
Samen 
kunnen we 
het 
coronavirus 
verslaan, 
maar ook 
alleen samen 

kunnen we door deze tijd heen komen en 
elkaar weer fysiek tegenkomen aan de tafel 
om Mahjong te spelen. Alleen, nu nog even 
niet…… 
 

2. Koen van Dijk in de schijnwerper 
 

 

Wat is je reactie 

aan het begin van 

het interview voor 

de column “In de 

schijnwerper”? 

 

 

Het is een leuke kans om aan anderen te 
vertellen wat je doet en waarom je dit doet.  

Kun je en wil je omschrijven wie Koen is? 

Ik ben spreekbuis van de Groene Draak uit 
Hilversum en wedstrijdleider van de 
clubavonden en het Witte Draak toernooi. Al 
ruim tien jaar ben ik met pensioen. Aan het 
eind van mijn werkzame leven heb ik een 
opleiding tot voetreflexzone therapeut 
gevolgd en inmiddels heb ik een kleine 
praktijk, Ik ben getrouwd met Patricia Schilte 
en we hebben twee zonen en drie 
kleindochters.  

Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het 
mahjong om? 

Naast mahjong 
ben ik een actieve 
wandelaar en 
toerfietser, golf ik 
een tot twee keer 
per week en roei 
en kano ik. Verder 
ben ik schipper op 
een 



rondvaartboot in Naarden (Vestingvaart) en 
gids bij de beklimming van de Toren van de 
Grote Kerk.  

Enthousiaste mahjonger Wat de redactie 
opvalt: Al heel lang een enthousiaste 
mahjonger 

Dat klopt, we kregen van mijn schoonouders 
zo’n 40 jaar geleden een oud mahjong spel 
met summiere handleiding, hoe het spel 
gespeeld moet worden. Later kregen we 
Duitse kennissen die het spel al kenden en 
ons verder hebben geholpen op het mahjong 
pad. Zo leerden we: ‘das Spiel der neun 
Lanternen’ (negen poorten) en andere 
limietspelen. We speelden het onregelmatig 
met vrienden en kennissen volgens steeds 
verder aangepaste (huis)regels. Zo mochten 
we ooit, voordat het spel echt begon, 
eindeloos de eerste steen pakken en er een 
andere steen voor wegleggen. Dat kon soms 
wel eens vier tot vijf rondjes gebeuren. (‘Hé, 
ja mag nog geen steen van de muur pakken, 
doe niet zo onsportief, je moet nog even 
wisselen, want ik wil nog wat stenen 
omruilen’) 
Toen we in de krant lazen dat er een mahjong 
cursus in een buurthuis in Bussum was, 
hebben we ons aangemeld. Wij wilden wel 
eens weten hoe het spel eigenlijk in elkaar 
stak en of we wel volgens algemene regels 
speelden of dat we maar wat aan zaten te 
rommelen. De cursus werd gegeven door Dr. 
Mahjong, Jelte Rep, volgens de NTS-regels. 
Die lijken heel veel op de Duitse regels van 
onze eerste mahjong pogingen. Dus hadden 
we de NTS-regels snel te pakken en zo zijn we 
tenslotte bij het genootschap van de Groene 
Draak terecht gekomen. We wonen in 
Bussum, dus dat is niet zo ver.  

Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan 
Mahjong in de week? 

Patricia en ik doen met betrekking tot 
Mahjong veel samen. Tot c.a. 15 maart 

speelden we iedere veertien dagen Mahjong 
bij de Groene Draak, de andere woensdag 
speelden we met een kleine groep in Huizen. 
Als het zo uit komt spelen we uiteraard alle 
NTS-toernooien mee. Op woensdagmorgen 
begeleiden we een kleine groep in het 
wijkcentrum in Bussum. 
Sinds ongeveer een jaar zijn we lid van de 
Kongrovers die MCR-competitie spelen op de 
donderdagavond in Amstelveen. Een andere 
manier van spelen, maar ook dat bevalt ons 
goed. Nu ligt dat allemaal stil, maar online 
spelen we af en toe een kleine avond mee op 
Mahjongsoft.com. Of we spelen individueel 
op de IPad een spelletje online. 

Wat is het leukste dat je overkomen is bij het 
Mahjong? 

Wat is leuk? 
Bij NTS kennen we “Het spel van de Hemel” 
en “Het spel van de aarde”, wanneer je 
respectievelijk als Oost gelijk bij het delen van 
de stenen Mahjong hebt of direct Mahjong 
maakt met de door Oost weggelegde steen. 
Voor zover ik het weet is dat spel nog nooit 
gespeeld, Maar ik zat er een keer héél 
dichtbij: Op Oost maakte ik Mahjong in mijn 
tweede beurt. Er waren pas vier stenen 
weggelegd, maar zowel de weggelegde steen 
van Oost als de weggelegde steen van Zuid 
zijn van tafel gepakt. Resteren de stenen van 
West en van Noord, die nog op tafel lagen. Zie 
de foto. 
 

 



Wat is het slechtste wat je overkomen is bij 
Mahjong? 

Dat is allemaal maar betrekkelijk, want het is 
en blijft natuurlijk maar een spelletje. Maar ik 
herinner me dat ik tijdens een van de 
Mahjong toernooien een Mahjong hebt 
gemist. Ik was zo in mijn eigen mogelijkheden 
verdiept, dat ik niet alert genoeg was op de 
Kongmelding van mijn buurman. De enige 
steen waarmee ik Mahjong had kunnen 
maken.  

Door Eugenie is de volgende vraag gesteld:                                                                                               
Wat heb je tijdens de corona periode gedaan? 

Bij de Lockdown moest ik natuurlijk ook mijn 
praktijk tijdelijk sluiten. We hebben toen veel 
gewandeld en gefietst, hebben kanotochten 
gemaakt en toen het weer kon zijn we ook 
meer gaan golfen. 

 

 

En net als heel Nederland zijn we gaan 
opruimen en hebben de tuin eens goed 
aangepakt. Voor het eerst sinds de 30 jaar dat 
we hier wonen hebben we gordijnen op 
zolder. Je moet toch wat doen met je tijd. Ook 
speelden we enkele avonden mee op 
Mahjongsoft. Dat vind ik minder gezellig. 
Inmiddels draait mijn praktijk weer, met 
strenge hygiëneregels en ook de 
rondvaartboot vaart weer met aangepaste 

regels. Daar ben ik erg blij mee. Zo kom ik 
weer onder de mensen.  

Welke vraag wil jij graag stellen aan de 
volgende persoon “In de schijnwerper”.  

Welke denksport zou je willen spelen als er 
geen Mahjong bestond?          

Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 

Wat ik nog kwijt wil is alleen maar de 
oprechte wens dat ieder van ons deze 
Coronatijd goed doorkomt en vooral gezond 
blijft! 

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.Annulering bondstoernooi 

Nederlandse kampioenen 2020 

Menno van Lienden 

Annulering toernooien Nederland                                        

Helaas hebben ook de verenigingen met 

geplande toernooien aan het einde van 

de toernooikalender deze toernooien 

moeten annuleren. Er is nog 

onvoldoende grip op de maatregelen 

rondom de Covid-19 om verantwoord 

met elkaar om de tafel te zitten.                                                          

De NMB respecteert deze keuze. 

Annulering Bondstoernooi 2020 

Al vorig jaar is besloten de zaal in Schalkwijk 

weer vast te leggen en keken we uit naar het 

Bondstoernooi dat traditioneel het Mahjong-

jaar afsluit. Vanuit de NMB hebben we, met 

pijn in ons hart, moeten besluiten het 

Bondstoernooi te annuleren. Volgend jaar 

hopen we er weer met zijn allen een mooi 

afsluitend toernooi van te maken. 

Ranking Nederlands kampioenschap 

Omdat er hoogstens 2 toernooien hebben 

plaatsgevonden in elke variant wordt er dit 

jaar geen Nederlands Kampioen in de 

varianten NTS, Riichi, MCR-recreant en MCR-

competitie aangewezen.  

 



5. Lintje Jan en Ada Ketzer 
 
Ada Ketzer 

 
Begin Juli 
hebben we 
ons lintje 
gekregen, 
maar 
misschien 
weten jullie 
het al.  
Het was een 
leuke 
gezellige 
ochtend 
en een deel 
van 
het bestuur 
van de Rode 
Draak en 
onze familie 
was  

 
Aanwezig Totaal 10 personen.  
We kregen later een mooi fotoboekje als 
herinnering. 
Hartelijke groeten aan allemaal. 
 

6. Bondsbijdrage 2021 
 
Olav Sommers 
 

 

Het covid-19 virus heeft ook mahjong spelend 

Nederland in zijn macht. Een enkele club 

heeft de wekelijkse clubavonden weer hervat. 

Uiteraard met zoveel mogelijk afstand 

bewaren en ontsmetten van handen. Maar 

duidelijk is wel dat er dit jaar geen toernooien 

meer worden gespeeld. Ook het 

bondstoernooi is van de baan. Voor mij 

persoonlijk was dat altijd het hoogtepunt van 

het jaar. Helaas, het is niet anders. Laten we 

hopen dat er snel een vaccin komt zodat 2021 

weer een normaal mahjongjaar wordt. 

Ook het bestuur komt niet onder de corona 

ellende uit. Vergaderingen worden 

tegenwoordig online afgewerkt. Er zijn geen 

promotionele acties en het komende 

voorzitters overleg is ook nog verre van 

onduidelijk. Toch is er een heel klein 

lichtpuntje te ontwaren. Doordat alle 

activiteiten op een laag pitje staan gaat er ook 

nauwelijks geld uit kas. Daarom hebben wij 

tijdens de laatste bestuursvergadering 

besloten om de bondbijdrage voor 2021 op te 

schorten.  

Wel zal begin december het ledenlijst ritueel 

plaatsvinden. Te zijner tijd ontvangen de clubs 

daartoe het overzicht met de vraag om 

veranderingen aan te geven en terug te 

sturen. Het bestuur 

hoopt met deze 

kleine geste het 

startschot te geven 

voor een prachtig 

nieuw mahjongjaar. 

 

7. Dutch Open op mahjong time 

Janco Onnink 
 
 

 

MCR Dutch Open (16 en 17 oktober 2020) 

Omdat er dit jaar weinig “echte” toernooien 
kunnen worden gehouden organiseer ik in 
samenwerking met Mahjong time een online 
MCR-toernooi. Het toernooi bestaat uit 6 
rondes van 1,5 uur, 3 op de vrijdagavond en 3 
op de zaterdagavond. Alle leden van Mahjong 
time kunnen meedoen aan het toernooi. Er 
zijn al eerdere toernooien gehouden, waarbij 



het aantal deelnemers varieerde tussen de 80 
en 120! 

 

Er zijn mooie prijzen voor de nummers 1, 2 en 
3 van het toernooi en daarnaast zijn er prijzen 
voor de beste 3 Nederlandse spelers.  

Promotieactie 

Heb je nog geen account voor Mahjong time 
dan kun je gebruik maken van de Dutch Open 
promotieactie. Stuur een mail naar 
j.onnink@xs4all.nl. Je krijgt dan GRATIS een 
VIP-lidmaatschap voor 3 maanden en je kan 
gratis aan het toernooi deelnemen. Een ideale 
mogelijkheid om kennis te maken met 
Mahjong time en om ook nog een leuk 
toernooi te spelen. 

Vrijdag 16-10-2020  Start 18:00      
Einde 23:00 

Zaterdag 17-10-2020 Start 18:00     Einde 
23:00 

Voor vragen en informatie: 

Janco Onnink (0623 291249 of 
j.onnink@xs4all.nl) 

 

8. BTW-vrijstelling voor clubs vervalt 
 
Jack Main 
 
Onlangs was in het nieuws dat het Europese 

Hof van Justitie de uitspraak heeft gedaan dat 

wedstrijdbridge geen sport is vanwege een te 

verwaarlozen lichamelijke component. 

Het Ministerie van Financiën heeft 

aangegeven dat dit ook geldt voor andere als 

(denk)sport aangeduide activiteiten. Mahjong 

valt daar ook onder en is dus, volgens deze 

uitspraak, geen sport. 

De consequentie van deze uitspraak is dat 

mahjongclubs per 1-1-2022 niet meer in 

aanmerking komen voor de – in Nederland 

toegepaste – BTW-sportvrijstelling of het 

verlaagde BTW-tarief voor het gelegenheid 

geven tot sportbeoefening. 

Per 1-1-2022 zouden Mahjongclubs dan BTW 

moeten gaan betalen over hun omzet.  

Het Ministerie van Financiën en het NOC*NSF 

onderzoeken op dit moment of de 

denksportclubs in aanmerking kunnen komen 

voor de KOR (Kleine Ondernemers Regeling). 

Deze regeling houdt o.a. in dat clubs BTW-

vrijstelling kunnen krijgen, mits hun omzet 

per kalenderjaar niet meer dan €20.000 

bedraagt. 

Het bestuur volgt de ontwikkeling en zal de 

clubs blijven informeren zodra er weer nieuws 

is. 

9. MCR toernooi online 
 
Jurgen Brink 
 

Ondanks wereldwijde internetstoring verliep 

eerste virtuele toernooi zonder problemen 

De Russische Tatiana Goptareva (alias Taxita) 

wist op een regenachtige 
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 (althans in Nederland) zondag, 30 augustus 

het eerste officiële online MCR-toernooi op 

haar naam te schrijven. Met 14 tafelpunten 

uit 4 ronden wist zij Kris van Kessel (13 

tafelpunten en 525(!) mahjongpunten) en een 

Russische speler met als alias Tsumogiri (ook 

13 tafelpunten en 422 mahjongpunten) 

achter zich te laten. Het toernooi werd 

gespeeld op www.mahjongsoft.com in 

samenwerking met de Gouden Draak uit 

Arnhem en Nijmegen.  Aan het eerste officiële 

virtuele MCR-toernooi in Nederland deden 56 

spelers mee uit Nederland, Rusland en 

Frankrijk. Enkele spelers konden door een 

wereldwijde internetstoring het toernooi niet 

afmaken. 

"ik had tijdens het spelen ook echt het 

toernooigevoel" 

 

Het was het eerste officiële online MCR-

toernooi dat onder verantwoordelijkheid van 

de Nederlandse Mahjongbond is 

georganiseerd. Met 56 deelnemers was de 

opkomst verassend hoog en de organisatie 

noteerde dat er van 11 verschillende 

Nederlandse verenigingen leden deelnamen 

aan het toernooi. De techniek van de website 

functioneerde goed. Menno van Deij van de 

organiserende vereniging de Gouden Draak  

blikt met 

tevredenheid 

terug op deze 

primeur: "we 

hebben laten 

zien dat een 

onlinetoernooi 

spelen goed 

mogelijk is, 

zeker nu het erop lijkt dat de Coronacrisis 

fysiek spelen voorlopig heel moeilijk maakt. Ik 

hoop dat deze goede ervaring mahjong 

spelers aanmoedigt om ook online te gaan 

spelen". Medeorganisator Liesbeth van 

Schalkwijk valt Menno bij: "juist in deze tijden 

is het belangrijk dat we met elkaar in contact 

blijven. Er gaat niks boven spelen met echte 

stenen, maar ik had tijdens het spelen toch 

ook echt het toernooigevoel, vooral omdat na 

elke ronde de actuele stand direct te zien 

was". De volledige uitslag van het toernooi en 

alle statistieken kun je nalezen via deze link: 

https://mahjongsoft.com/tournaments.php#g

ames, game ID 7833 

Veel fysieke toernooien nog afgelast, meer 

online op komst 

Nu Corona nog altijd leidt tot annuleren van 

normale toernooien, komen er meer 

mogelijkheden om online te spelen. Op 

mahjongsoft.com worden in september 

trainings- en kwalificatietoernooien gespeeld 

voor een MCR Duplicate Championship. MCR 

Duplicate is een in Nederland nog onbekende 

variant van MCR. Er zullen op 

mahjongsoft.com trainingstoernooien zijn op 

de woensdagavond. De kwalificaties zijn in 

het weekend, er zijn 36 plaatsen te 

bemachtigen door kwalificatie. Houdt 

www.mahjongsoft.com in de gaten als je 

interesse hebt. 

http://www.mahjongsoft.com/
https://mahjongsoft.com/tournaments.php#games
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10. Raadsel 

Ricchi 
 

 
 
 
 
 
 

Menno Deij 
 

De laatste steen is bijna bereikt, d.w.z. er zijn 
nog 4 stenen in de gewone muur. Er zijn geen 
kongs geclaimd. Je bent Oost, aan de beurt, 
wachtend met een dichte hand zonder yaku 
en je hebt geen dora stenen. 
 
1. Hoeveel keer kun je maximaal nog van de 
muur trekken om met Tsumo! uit te gaan? 
2. Hoeveel punten kun je dan maximaal 
scoren? 
 

Oplossing raadsel juli 
 
Na maanden thuis zitten wegens de lock-down 

konden de twee oude vrienden Mr. Magoo 

(kringen 2) en James Bond (tekens 7) 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 (kringen 2) nam een pizza (kringen 1) 

van een euro (kringen 1) en zijn vriend James 

Bond (tekens7) nam lasagne (tekens 3). 

James Bond (tekens 7) vond het gerecht van zijn 

vriend er smakelijker uit zien en nam ook een 

pizza (kringen 1) en gooide de lasagne (tekens 3) 

weg. 

Na het etentje gingen zij naar huis op de fiets 

(kringen 2) en op de driewieler (kringen 3). Gezien 

de hoge leeftijd van Mr. Magoo (kringen 2) was 

een rollator (kringen 4) voor hem beter geweest. 

Onderweg terug naar huis werden beide vrienden 

ingehaald door Speedy Gonzales (tekens 6) en die 

zwaaide de twee vrienden uitbundig gedag. 

Uit het verhaal heb ik de volgende stenen:                

Gesloten pung kringen 2: 4 punten                     

Gesloten pung kringen 1: 8 punten                       

Gesloten pung tekens 7: 4 punten                               

Chow kringen 2-3-4: 0 punten                                 

Sluitpaar tekens 6: 2 punten                                     

Mahjong: 20 punten                                                                   

Zelf getrokken: 2 punten                                             

Voltooid paar: 2 punten                                                           

Enig mogelijke steen: 2 punten                                   

Totaal 3 verdubbelingen, 352 punten 

Het raadsel van Herman was echt een 
hersenkraker. 
Michel Lamers en Anja Buurman kwamen met een 
oplossing, die in de buurt kwam, maar niet goed 
gerekend kan worden. Blijf proberen! 

 

12. Toernooirooster 
 

Alle toernooien tot 01-01-2021 (inclusief het 

bondstoernooi) zijn geannuleerd. 

 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 7 verschijnt op                                    
woensdag 29 Oktober  

Kopie inleveren vóór 26 oktober bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
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