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1.Voorwoord van de voorzitter
Jack Main
Ik begin misschien een beetje op een kapotte
langspeelplaat te lijken, waar de naald in een
groef blijft hangen en de muziek zich blijft
herhalen, maar ik kom er niet onderuit om als
eerste toch weer over het Corona-virus te
beginnen. Nederland heeft te maken met een

tweede golf en de maatregelen die daarbij
opgelegd moeten worden, maken het fysiek
mahjong spelen in clubverband onmogelijk.
Dat is vervelend, maar het allerbelangrijkste is
toch je gezondheid.

Als we ons, als maatschappij, houden aan de
maatregelen die opgelegd zijn, dan hebben we
een vooruitzicht op een periode waar de
maatregelen misschien weer wat soepeler kunnen
worden.
Vandaag las ik een hoopgevend bericht over de
resultaten van de eerste test van één van de
mogelijke vaccins: dit bleek bij 90% van de
proefpersonen te werken. Maar er zijn natuurlijk
meer tests nodig, voordat we zeker kunnen zijn
van een vaccin.

Het enige wat we nu kunnen doen is voorzichtig
zijn bij alles wat we doen, en gezond blijven.
Voor het Mahjong spelen zijn we dus nog steeds
aangewezen op het spelen via de computer en het
Internet. Zelf heb ik laatst meegedaan aan het
Dutch Open op Mahjongtime en eind oktober
hebben ook enkele Nederlanders meegedaan aan
het 1st Online European MCR Championship op
Mahjongsoft. Waarschijnlijk zullen in het
komende jaar nog wel meer toernooien online
gaan plaatsvinden. En vanuit de gedachte dat het
glas niet halfleeg is maar half vol, zijn we blij met
alle initiatieven om Mahjong te spelen, zelfs al is
het dan alleen online.
En in mijn afsluitende woorden in dit voorwoord,
ga ik mezelf weer herhalen, want dit is nu de
belangrijkste boodschap: Blijf veilig!

2. Michel Lamers in de schijnwerper
Wat is je
reactie
aan het
begin van
het
interview
voor de
column
“In de
schijn
werper”?
Een hele eer om iets over mijzelf aan de
mahjongwereld te vertellen. Zelf lees ik altijd
met veel plezier het mahjongnieuws van de
bond.
Kun je en wil je omschrijven wie Michel is?

Ik ben geboren in 1957 in Huissen als 11e
kind, in 1984 getrouwd met Gemma en
sindsdien woonachtig in IJsselstein. We
hebben 2 dochters en 1 schoonzoon. Ik heb

mijn hele werkzame leven in de ICT gewerkt
als systeemontwikkelaar.
Eind jaren 80 leerden wij het mahjong spel
van vrienden en speelden dat soms. Later
leerden we mahjong vanuit het groene boekje
met Tonny en Gerard, (Tonny is de oudste zus
van Gemma) maar waren niet zeker of we het
goed deden. Kort daarop werd door het
IJsselsteinse cursusproject een cursus
Mahjong gegeven die Gerard en ik gevolgd
hebben. Als snel bleek dat we al voldoende
kennis hadden om de cursusleider te
assisteren.
Daarna volgde de oprichting van “De Negen
Poorten” in 2004, waar ik hand-en-span
diensten verricht, zoals het verzorgen van de
uitslagen, bouwen en beheren van onze
website. Gevolg was ook dat ik gevraagd werd
om in Doorn en Maarn een Mahjongcursus te
geven, driemaal een serie van 8 avonden. Erg
leuk om te doen. Ook een systeem gemaakt
om eenvoudig toernooi briefjes te maken.
Ik hou erg van puzzelen en uitdokteren hoe
dingen werken, dat bij mijn werk als software
developer goed van pas komt, en heb ook een
vitrinekast vol met fraaie houten uit-elkaarhaal-puzzels

Bijna elke vakantie wordt wel een nieuw
uniek exemplaar gevonden.

winnende steen aangegeven heb en de
winnaar heel veel punten vergat, maar dan
meetellen gun ik de winnaar.

Op 29 mei 2019 heb ik een openhartoperatie
ondergaan waarbij een deel van de Aorta (10
cm) is vervangen en een nieuwe biologische
hartklep van rund is geplaatst.

Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan
Mahjong in de week?

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

Al ruim 25 jaar speel ik elke week een partij
squash met een vast maatje. Elk jaar tellen we
standen op en blijken dan slechts een paar
punten en sets verschil te hebben. Kortom,
we zijn aan elkaar gewaagd.
Wandelen en fietsen doe ik graag. Wel eens
met collega’s in 2 dagen het IJsselmeer
rondgefietst op onze racefietsen. En elk jaar
lopen we de Rode Kruis Bloesemtocht in
Geldermalsen, een leuk festijn.
Met een eigen huis en tuin heb je altijd wel
wat te prutsen, al is het onkruid trekken.
Wat de redactie opvalt: Zo’n geroutineerde
mahjonger, waarom geen competitiespeler?

Ik vind het belangrijk om
een dagje ontspannen te
mahjongen en hoef niet
perse te winnen, daar ben
ik niet fanatiek genoeg
voor. Het geeft mij een voldaan gevoel als er
een mooie hand door een speler gemaakt
wordt, ongeacht wie dat is.
Een beginnende speler aan
tafel geruststellen geeft mij
meer voldoening dan zelf
winnen.
En meetellen bij de
recreanten vind ik een
prima gedachte, waarbij
ik zelf wel eens de

Normaal gesproken spelen we eens per week
op de clubavond waar zo’n 40 enthousiaste
en gezellige mensen lid van zijn. Bij
binnenkomst pakt iedereen een label met
zijn/haar naam van een bord en die doen we
dan in een zak. Als we beginnen worden blind
4 willekeurige labels op een tafel gelegd en
wordt zo de tafelindeling bepaald.
Zo af-en-toe spelen we ook een gezellige
avond met/bij familie met een lekker hapje en
drankje. Ook onze buren bleken Mahjong te
kennen, weliswaar met eigen regels, maar die
hebben we MCR geleerd en ook daar spelen
we regelmatig een spelletje mee.
Wat is het leukste dat je overkomen is bij het
Mahjong?

Elk jaar met Hemelvaart en Pinksteren gaan
wij met onze kinderen in onze tent kamperen,
samen met de (klein)kinderen van Tonny &
Gerard. Altijd een gezellig boel, een veld vol
met 8 tenten/caravans en 18 personen die
allerlei spelletjes doen, zoals mahjong. Zeker
omdat er 8 personen zijn, die mahjong spelen.
Op één van die avonden gingen Tonny en ik
chinees voor de hele groep halen in het
plaatselijke restaurant. Tijdens het wachten
zagen we een leuke gadget die als ‘prijs’ voor
mahjong kan dienen. De Chinese dame
reageerde op het woord Mahjong en zo
ontstond een heel prettig gesprek. Ze vroeg
zich af waar wij speelden. “Op de camping
hier in het dorp.” “O leuk, dan kom ik
vanavond bij jullie spelen.” Niemand geloofde
ons verhaal dat een Chinese dame vanavond
bij ons Mahjong komt spelen.
Na het eten werden natuurlijk de stenen op

tafel gelegd en gespeeld met hapje en
drankje. Gaat mijn telefoon, Katrien (een
echte Chinese naam?) stond bij de receptie en
wilde komen spelen. Het werd een
ontzettend leuke avond, waar we wat nieuwe
termen leerden en uitleg over de betekenis
van de stenen.

Ze was nog nooit op een camping geweest
laat staan daar mahjong gepeeld. Ze ging dit
echt aan haar familie in China vertellen, zei ze
wel 10 keer. Er werd diep in de nacht bij een
gaslamp en kaarsjes gespeeld. Een avond om
nooit te vergeten.
Wat is het slechtste wat je overkomen is bij
Mahjong?

dat iets voor mij was. Het werd toch een
gezellige wedstrijd met veel lol.
Door Koen is de volgende vraag gesteld:
Welke denksport zou je willen spelen als er
geen Mahjong bestond?

Schaken. Als beginnende tiener zat ik in
Huissen op de schaakclub en heb een paar
diploma’s van de KNSB gehaald. In de
regionale bondscompetitie gingen we op de
fiets naar omliggende dorpen om daar te
spelen. Erg leuk.
In Arnhem was er eens een simultaan
toernooi, waar diverse schaakgrootmeester
het opnamen tegen amateurs, waar ik aan
mee deed. Een stuk of 40 spelers in 1 grote
vierkante tafelopstelling, de grootmeester,
Berry Withuis geloof ik, liep rondjes in het
midden. Er waren op het laatst nog maar 2
spelers over, waaronder ik. Alle afvallers
stonden om me heen te kijken wat mijn
volgende zet zou zijn. Heel ontspannen, maar
niet heus. Uiteindelijk heb ik als laatste
opgegeven.
Welke vraag wil jij graag stellen aan de
volgende persoon “In de schijnwerper”.

Wat voor een type Mahjong speler/speelster
ben jij?

Op een gezellig zomer toernooi in kleine kring
liep een spel bijzonder goed voor mij. Binnen
de kortste keren was ik wachtend, met een
teken-steen had ik mahjong en een klein
drakenspel. De winst kon mij niet ontgaan,
nu hopen op een self-pick. Kat in ’t bakkie!
Gooit de speler rechts van me mijn gouden
steen weg!. MAHJONG, MAHJONG. Bleek dat
de speelster links van mij ook Mahjong had.
Grrrrr. Het was haar wel door mij gegund,
maar liever had ik ‘m gemaakt natuurlijk.
De volgende potjes werd er telkens als er een
draak weggegooid werd lachend gevraagd of
In het Budapark in Portugal

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?

Houd moed tijdens de corona-crisis, en
vooral: heb plezier in mahjong spelen.

3. Dutch Open op mahjongtime
Janco Onnink

De 3 beste Nederlanders waren:

MCR Dutch Open (16 en 17 oktober 2020)

4

Menno Deij

19 Tp

665 mp

Vrijdag 16 oktober was het zover. 92
deelnemers hadden zich aangemeld voor het
eerste MCR-Dutch open toernooi. Omdat er
momenteel geen echte toernooien zijn was
dit een prima alternatief om toch een MCRtoernooi te spelen. Leuk dat er ook een groot
aantal nieuwe Nederlandse spelers hebben
meegedaan. Nieuw wil niet zeggen dat ze
geen MCR spelen, maar de stap naar online
een toernooi spelen was voor een aantal de
1e keer

8

Anneke Keyl

17 Tp

538 mp

12

Jacqueline
Oudshoorn

16 Tp

501 mp

De top-3:
TP

MP

1

Woelfnitz

22

616

2

Random123

21

786

3

Dudanis

20

782

4. Ziel en zaligheid
Martin van Thiel
Als je iets doet doe het dan goed want anders
kan je het beter niet doen kreeg ik weer eens
te horen als ik de kantjes eraf liep. Een zesje is
toch voldoende probeerde ik nog, maar een
klets om mijn oren kon ik krijgen. Naar de
kapper werd er nog net niet achteraan
geroepen, wat me weer deed denken aan
mijn eerste en enige protestmars in de regen,
het zal 1959 zijn geweest. Het hele dorp in rep
en roer, de schooljeugd loopt in processie
door de straten, drijfnat. Maar dat terzijde,
want als ik achter mijn beeldscherm zit en

iemand maakt mahjong, Hu staat er dan, dan
krijg ik een minuut of meer om even te gaan
plassen, in de volgende pauze snel thee te

zetten en soms ook als een speler lang wacht
kan ik snel een bladzijde in een boek lezen.
Logisch dat ik dan ook slecht speel, als je iets
doet, jaja, ik weet het, ik laat me afleiden, het
gaat ook zo traag achter een beeldscherm.
Soms, heel soms tref ik drie snelle spelers,
dan kan ik lekker doorspelen, met aandacht
en gaat mijn score de goede kant op, al
blijven de pauzes vaak voor afleiding zorgen.
Toch even snel thee zetten.
Europees kampioenschap, oh kan dat ook en
ben ik daarvoor geplaatst. Verbaasd keek ik
naar de mail, moest ik me daarvoor plaatsen
dan en duurt dat een hele dag van 9 tot 19
uur zoiets, brrrr. Dat worden veel kopjes thee

Zo krijg ik plus 1 als ik geen mahjong weggeef
en de volgende beurt min 4 als ik geen
mahjong weggeef. In discussie gaan met het
systeem is niet wenselijk en niet mogelijk en
mezelf ergeren helpt al helemaal niet. Maar
gelukkig klom ik in dit toernooi gestadig
omhoog tot een leuke eindklassering, 18e van
de 116 deelnemers.
Verslavend is het wel zo rustig spelen achter
een beeldscherm, maar af en toe betrap ik me
erop dat ik tegen het scherm begin te praten
alsof het een bekende van me is, je weet wel
zo iemand waar je vaak mee speelt, dan kan ik
zelfs haar gezicht of zijn gezicht in het scherm
weerspiegeld zien. Ik moet toegeven dat dat
stimulerend werkt en dat mijn aandacht dan
100 % is.

5. OEDMC 2020 online

Anton Kösters

In een jaar waarin bijna alle
mahjongtoernooien zijn afgelast werd op 31
oktober toch echt een Europees
Kampioenschap gehouden: het Open
European Duplicate Mahjong Championship.

en dus ook vaak even tussendoor plassen.
Maar dat viel mee, zo’n hele dag, 80
spelletjes, mijn concentratie nam toe per
ronde en aan het eind werd ik zelfs nog
fanatiek en hielp de computer mij nog een
handje denk ik, want hoe die scores soms
gaan is mij een raadsel.

Het initiatief voor dit evenement kwam van
Mahjongclub du Rhône, de organisatoren van
het Wereldkampioenschap MCR, dat vorig
jaar bij Lyon werd gehouden. Dat dit toernooi
gehouden kon worden was alleen mogelijk
doordat de makers van de website
Mahjongsoft.com het format van Duplicate
Mahjong op dit platform hebben ontwikkeld
en voor dit toernooi beschikbaar hebben
gesteld.

Aan het toernooi werd deelgenomen door
116 spelers, uit diverse Europese landen (UK,
Zweden, Oostenrijk, Zwitserland, Italië,
Spanje, Frankrijk, Duitsland, België, Frankrijk
en Rusland) en uit Japan, China, Singapore en
Canada. Het deelnemersveld bestond uit
spelers uit de top van het laatste
Wereldkampioenschap en de hoogst
genoteerden van de EMA-ranglijst. Voor
Nederland deden, naast een aantal ‘usual
suspects’ voor dit soort toernooien, ook een
aantal spelers mee, die via
kwalificatietoernooien deelname hadden
afgedwongen.
Wat is Duplicate Mahjong? De basisregels zijn
hetzelfde als in MCR, maar het idee van
Duplicate Mahjong is de geluksfactor in het
spel beperken, doordat aan iedere speeltafel,
iedere speler op Oost en op de andere
winden, dezelfde stenen krijgt bij aanvang en
dezelfde stenen in dezelfde volgorde van de
muur pakt. Oost op tafel 1 krijgt dus dezelfde
stenen en in dezelfde volgorde als Oost op
tafel 2, enzovoort. Voor je klassement is het
minder belangrijk of je een spelletje wint of
verliest aan jouw tafel, maar hoe je het hebt
gedaan in vergelijking met degenen die met
dezelfde stenen aan de slag zijn gegaan aan
de andere tafels. Vergelijkbaar als bij bridge.
Zo kan het voorkomen, dat je met een duur
winnend spel toch maar 0 of 1 punten krijg,
simpelweg omdat iedereen hetzelfde dure
spel maakte. Of dat je de winnende steen
weglegt en moet betalen, maar aan de andere
tafels gooiden jouw collega’s duurdere spelen
uit, waardoor je uiteindelijk toch een
positieve score krijgt.
Bij mijn eerste kennismaking met Duplicate
Mahjong in 2015 moesten de spellen door
een leger aan vrijwilligers handmatig
gesorteerd worden, waardoor het niet erg
praktisch was. Maar door dit te
automatiseren kan je nu online met tientallen

spelers gemakkelijk een toernooitje Duplicate
Mahjong spelen. Op MahjongSoft zijn nu zelfs
dagelijks toernooitjes Duplicate Mahjong. Je
speelt met alle tafels tegelijk hetzelfde spel en
als iedereen klaar is begin je aan een nieuw
spel, na 4 spelletjes worden de tafels opnieuw
ingedeeld op basis van de stand in het
klassement.
Er zijn wel wat verschillen in spelregels. Zo
wordt niet met bloemen gespeeld, is het
voordeel van zelf de winnende steen pakken
geneutraliseerd en zo nog wel wat dingen. De
scores worden gelukkig gratis voor je
uitgerekend (wel zelf de eerst 8 punten tellen)
en de tussenstanden zijn tijdens het spel
direct te raadplegen. Nadeel is wel dat je
regelmatig even moet wachten totdat de
overige tafels klaar zijn, maar ach, dan ga je
gewoon even iets anders doen. Even de geest
verzetten en weer verder …
Lukt het nu ook de geluksfactor te
elimineren? Iets, maar niet volledig. De
stenen die je uit de muur krijgt zijn wel
dezelfde, maar de handelingen van je
tegenspelers blijven onvoorspelbaar. Zo is de
ene tegenspeler net iets coöperatiever dan de
andere, of net iets slimmer of gelukkiger en
snoept hij jouw mooie hand toch nog weg
door eerder uit te gaan.
Maar mede door de uitvoering en de
vormgeving op MahjongSoft is het op deze
wijze prettig om te spelen. MCR met net een
ander accent.
De winnaar van het toernooi werd José
Moreno Merino uit Spanje (CARIBU voor zijn
internetvrienden). Beste Nederlander was
Martin van Thiel
op de 18e plaats.

6. Raadsel MCR

9. Oproep
Voor iedereen is dit een vreemde tijd, waarin
we niet kunnen doen, wat we zouden willen.
Een opkikker zo voor de kerst kunnen we
allemaal goed gebruiken.

Anton
Kösters

Daarom, iedereen, die de mede mahjongers
een hart onder de riem wil steken. Schrijf een
leuke anekdote, gedichtje of wat al niet en ik
plaats deze in de laatste nieuwsbrief van 2020
Nieuwsbrief 8 verschijnt op
woensdag 17 December

1. Met deze stenen in de hand: welke leg je
weg?

Kopie inleveren vóór 14 december bij:
secretaris@mahjongbond.org

Mahjong
...
Steengoed!

De oplossing, die Anja Buurman had
gestuurd n.a.v. het raadsel in de nieuwsbrief
van juli was wel correct.
Mijn excuses.

7. Toernooirooster
Alle toernooien tot 01-01-2021 (inclusief het
bondstoernooi) zijn geannuleerd.
Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/

