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groot deel van onze leden in een vroeg stadium
voor vaccinatie in aanmerking zou komen. Maar
ja, dan zijn er ineens leveringsproblemen en
wordt de planning wat later. En als er dan ook nog
allerlei mutaties opduiken, dan is het einde van de
tunnel toch weer wat verder weg.
En het instellen van de avondklok heeft ook
consequenties voor het mahjongspelen in de
huiskamersetting. Dat was vorig jaar nog
doorgegaan, maar de komende twee weken is het
in elk geval ’s avonds niet meer te doen.

1.Voorwoord van de voorzitter
Jack Main
We zijn alweer een maand met het nieuwe jaar
2021 bezig, maar ik ontkom er toch niet aan om in
dit voorwoord weer te beginnen over het coronavirus.
Met de komst van een vaccin leek het alsof de
wereld sneller dan verwacht een beetje terug
naar vroeger zou kunnen gaan. Zeker omdat een

De NMB-leden zijn over het algemeen trouwe
leden, die netjes blijven wachten tot ze weer op
de club mogen spelen. En ik weet dat heel veel
besturen in het afgelopen jaar diverse acties
hebben genomen om contact te houden met hun
leden.
In deze nieuwsbrief berichten we over een van die
initiatieven, namelijk bij de club De Oostpoort in

Delft, dat sinds een paar maanden een
maandelijkse nieuwsbrief uitbrengt met eigenlijk
maar één belangrijk onderdeel, en dat is “Zes
vragen aan….”. Op die manier wordt elke keer één
van de leden in de schijnwerper gezet (.. waar ken
ik die rubriek toch van??...)
Afsluitend wil ik de clubs nogmaals vragen om
aandacht te blijven besteden aan hun leden, en
dan vooral de leden die niet van nature geneigd
zijn op de voorgrond te treden.
Alleen dan kunnen we hier samen door heen
komen en dan weet ik zeker dat aan het einde van
de tunnel een groene tafel staat met 144
wachtende steentjes.
Tot die tijd….blijf veilig!!!

2. Martha Pasterkamp in de
schijnwerper
Kun je en wil je
omschrijven wie Martha
is?

eigenaren regelmatig mahjong avonden
organiseerden). Toen ik bij toeval de club De
Negen poorten” in IJsselstein online ontdekte,
rolde ik officieel in het mahjong wereldje.

Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
mahjong om?
Met een voltijdbaan en een jong gezin in
lockdown, ben ik allang blij dat ik tijd heb om te
douchen. Er is nu gewoon geen tijd voor maar als
die ruimte er weer is, zal het waarschijnlijk
worden opgevuld met tuinieren, schilderen, lezen
en het liefst in combinatie met de kinderen.

Wat de redactie opvalt: Ik heb je leren kennen
jong/vrijgezel en nu een moeder van twee
kinderen
Ik hoor geen vraag maar de constatering is juist.
Vroeger was ik jong en nu ouder. Niet alleen in
leeftijd maar ook in rol. Ben gezegend met twee
prachtige kinderen.

Als je vraagt aan tien verschillende mensen wie
Martha is, zal je tien verschillende antwoorden
krijgen maar de gemene deler zal assertief, direct,
ondernemend en…. Urker zijn.

Hoe heb je mahjong leren spelen?
Voordat ik mahjong kende, ging ik via een
studenten schaakclub regelmatig mee naar
spelletjesbeurzen. Ergens in een hotellobby werd
mahjong gespeeld. Ik werd gelijk gegrepen door
het spel. Thuis hadden we ook altijd zo’n spel
liggen maar ik wist nooit wat ik er mee kon doen.
Even later kwam ik het weer tegen in de
jeugdherberg in Sneek (waar de voormalige

Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan
Mahjong in de week?
Nu heel weinig. Misschien 0,1? Dankzij Martin Rep
sluit ik af en toe nog aan bij een spontaan avondje
online Riichi maar in deze corona tijd kom ik (net
als vele anderen vermoed ik) weinig toe aan

mahjongen. Ik verheug me wel ontzettend op de
toernooien na corona.

Wat is het leukste dat je overkomen is bij het
Mahjong?
Elke ontmoeting is een verhaal waard. Het leukste
aan mahjongen zijn namelijk de contacten. Ik
geniet daarom enorm van de toernooien. Bij
internationale toernooien ontmoet ik vaak
dezelfde buitenlandse toppers maar elke keer ook
weer nieuwe mensen. Er is daarom zoveel leuke
momenten te noemen maar als ik er eentje moet
noemen: Jaren geleden zat ik aan de tafel met
Leo. Een uitmuntende mahjongspeler die helaas
geen toernooien speelt en daardoor voor de
meeste mensen onbekend is. Hij heeft een
bepaald gezicht dat lijkt op een bepaalde familie
op Urk (waar ik vandaan kom). Dus heel brutaal
vroeg ik hem of hij toevallig er familie van is en ja
hoor: Hij heet eigenlijk geen Leo maar Louwes
naar zijn bede (= Ure grootvader) en al pratend
kwamen we erachter dat we meer met elkaar
gemeen hebben dan we dachten. Wat een leuke
toevalligheid.

Wat is het slechtste dat je overkomen is bij
Mahjong?
Afgelopen februari 2020 tijdens het
Valentijntoernooi was ik zwanger van onze Josine.
Ik was in de ochtend niet lekker maar vind het
vreselijk om af te bellen. Mensen rekenen op je.
Dus ben ik gegaan maar na de eerste tafel werd
het erger. Na de tweede tafel gooide ik lukraak
stenen weg en duizelde alles. Lieve, lieve Wil
merkte het op en vroeg of ze me moest
vervangen. Ik pakte het aanbod met beide handen
aan en rende naar buiten. Ergens in de bosjes heb
ik overgegeven. Later thuis op de (net opnieuw
beklede) trap nog een keer en de weken daarop
nog vaker. Vermoedelijk had ik toen al corona
onder de leden maar het werd afgedaan als flinke
zwangerschapsziekte want tja,… corona bestond
toen nog niet in Nederland. Gelukkig is de
zwangerschap verder goed gegaan en heeft onze
Josine al een lading antistoffen meegekregen.

Door Oscar is de volgende vraag gesteld:
“Hoe kijk jij aan tegen Mahjong spelen op
internet?”

Bij gebrek aan beter is online mahjong spelen een
prima alternatief. Vroeger speelde ik regelmatig
op Mahjongtime en vlak voor een MRC-toernooi
speel ik online via een app Mahjong 13 tiles
oefenspelletjes. Sinds kort spelen we met onze
club Furiten via een online mahjong app met een
open kanaal via Telegram om te praten. Op die
manier is er toch nog ruimte voor sociaal contact.

Welke vraag wil jij graag stellen aan de
volgende persoon “In de schijnwerper”.
In “De hal of fame”
bij de
mahjongvereniging
“Bamboe Acht”
Twee jaar achter
elkaar winnaar van
het Valentijns
toernooi

Met welke drie mensen zou je aan een finale tafel
willen zitten en waarom juist deze mensen?

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Het is menseigen om gewoonten liever niet te
veranderen. Het afgelopen jaar zat echter vol met
onverwachtse veranderingen. Blijf echter hoopvol.
Ga voorbij aan wat wordt veranderd en focus op
wat ten goede van jezelf kan worden veranderd.
Sterkte aan iedereen in deze bijzondere tijden en
hopelijk tot snel weer aan de mahjongtafel.

3. Riichi Dutch Open 2021 online
Janco Onnink
Op 16 en 17 januari is het eerste Dutch Open
online Riichi toernooi op MahjongTime gehouden.
Nu er weinig mogelijkheden zijn om ‘Life’
toernooien te houden is dit een mooi alternatief
om toch Riichi te kunnen spelen. Een groot aantal
Nederlandse spelers was al actief op

MahjongTime, maar aan het toernooi hebben ook
een aantal nieuwe spelers meegedaan.
In tegenstelling tot eerdere Riichi toernooien
werd bij dit toernooi gewerkt met de behaalde
score en niet met tafelpunten. Terecht, want
tafelpunten horen bij MCR.
De resultaten van de Nederlanders waren niet
onverdienstelijk. Bert Claessen en Dennis
Boekstaaf haalden beide het podium met een 2e
en 3e plek. In totaal behaalden 5 Nederlanders de
Top-10.

Best Dutch
De prijzen voor de beste 3 Nederlandse speler
(buiten de nrs. 1, 2 en 3 van het toernooi) zijn
voor de volgende spelers:
1 jaar Vip
lidmaatschap

Top-3 toernooi

1 jaar Vip
lidmaatschap

10.000
golden
coins

$150

Adam
Chan

1 jaar Vip
lidmaatschap

7.000
golden
coins

$125

Bert
Claessen

1 jaar Vip
lidmaatschap

4.000
golden
coins

$100

5.000
golden
coins

Beker

Christian van
Heerikhuizen

3.000
golden
coins

Beker

Ruud
Cremers

2.000
golden
coins

Beker

Janco Onnink

4. Mahjongshop Dot.1 gaat stoppen
Janco Onnink

Dennis
Boekstaaf

Na een periode van bijna 10 jaar heb ik besloten
om te gaan stoppen met de Mahjongshop. Ik heb
het altijd met veel plezier gedaan. Vond het leuk
om nieuwe gadgets te zoeken en waar mogelijk
ook nieuwe spellen te introduceren. In september
2011 heb ik de shop overgenomen van John en
Els. In de loop van de tijd is de shop en het
assortiment gegroeid. In 2018 ben ik gestopt met
het verhuren van de Mahjongtafels. Ik speelde
wel altijd aan m’n eigen tafel, maar het was ook
een heel gesjouw.
De onlinewebsite blijft actief t/m 31-03-2021.
Zodra er weer echte toernooien komen zal ik de
laatste restanten daar verkopen.

Hierbij de gelukkigen: Regina Snel, Menno Deij,
Dimphy van Grunsven en Anja Buurman.
Alvast onze felicitaties en tot het bondstoernooi
2021.

6. Kampioene Furiten 2020
https://Mahjongshopdot1.nl

Martin Rep

Janco Onnink

Martha Pasterkamp voor derde keer
clubkampioen bij Furiten

(0623 291249)

5. Prijswinnaars Raadsels 2020
Ria van der Putten

Prijswinnaars raadsel 2020
Aangezien er i.v.m. het coronavirus geen
bondstoernooi georganiseerd kon worden hebben
we ook niet de mensen, die zich gebogen hadden
over de raadsels in 2020 blij kunnen maken met
onze originele prijsjes uitgereikt door onze
“stalmeester” Olav Sommers.

Echter we zijn deze winnaars niet vergeten en
hebben besloten hen in het zonnetje te zetten
tijdens ons bondstoernooi in december 2021.

Riichimahjongclub
Furiten heeft in alle
stilte het
clubkampioenschap
2020 afgerond. Daar
was een goede reden
voor, want live
wedstrijden worden
vanwege de corona
niet meer gehouden.
Martha Pasterkamp,
de nieuwe kampioen,
heeft dan ook het
afgelopen jaar geen
enkele live wedstrijd
gespeeld, maar
haalde haar titel
uitsluitend binnen
dankzij de
wedstrijden die op de
server van Tenhou
worden gehouden.
Dankzij het online
mahjong kon de competitie van Furiten gewoon
doorgaan, al werden er aanzienlijk minder
wedstrijden gespeeld dan normaal.
Het is de derde keer dat Martha clubkampioen
van Furiten is geworden. De eerste keer was in
2017, de tweede keer in 2018. In 2019 speelde ze
geen enkele wedstrijd voor de club zodat ze geen
klassering behaalde. Die afwezigheid had te
maken met blijde gebeurtenissen: tussen haar
eerste en haar derde kampioenschap werd
Martha twee keer moeder (van een prachtige
jongen en een al even prachtig meisje).

7. Oostpoort Contact
Anja Buurman
We waren het zo gewend om elke twee weken
aan te schuiven aan wankele tafeltjes in een
vochtig oud gebouwtje en samen met andere
clubleden Mahjong te spelen. Maar in maart vorig
jaar veranderde dat allemaal. Een tiental leden
ging elke maandagavond online spelen (European
Classical) op Mahjongtime en na een paar weken
kwam daar een Teamsverbinding bij en konden
we mahjongen èn elkaar zien en horen. We
noemden het de 1,5 meter competitie met een
heuse wisseltrofee die elke twee maanden bij de
nieuwe winnaar op de schoorsteenmantel mag
staan. Maar tijdens de Teamsvergadering
borrelden steeds weer dezelfde vragen op: ‘Hoe
gaat het met…?’ en: ‘Heb jij nog wat gehoord
van…?’ Vandaar dat het ons een leuke gedachte
leek om een maandelijks digitaal clubblad uit te
brengen: Oostpoort Contact.

Een belangrijke rubriek is ‘Zes vragen aan…’
waarin we telkens een ander clublid in de
schijnwerpers zetten. Met vragen als ‘Hoe gaat
het met jou en je omgeving?’ ‘Mis je het Mahjong
spelen en wat doe je in plaats daarvan?’ en
eindigend met de vraag: ‘Van wie wil je graag
weten hoe het ermee gaat?’ Die persoon komt
dan in het volgende nummer aan het woord.
Verder wordt het clubblad gevuld met berichtjes
over de 1,5 meter competitie en andere
wetenswaardigheden, zoals het spannende
bericht dat we waarschijnlijk gaan verhuizen naar
een nieuw gebouw als het zover is. Maar dat zal

vast nog even duren. Tot die tijd hopen we op
deze manier het clubgevoel een beetje warm te
houden door te lezen wie er kindertruitjes breit
voor Roemenië en wie het enorm mist om met
zijn vieren aan tafel Mahjong te spelen. Wankele
tafeltjes of niet.

8 Raadsel Riichi
Menno Deij
We kennen allemaal de fiches ("tenbo") die bij
Riichi gebruikt worden: er zijn fiches van 100,
1000, 5000 en 10000 punten waarmee onderling
afgerekend wordt (en soms ook de groene van
500 punten). Bij welke (uitzonderlijke) spelsituatie
krijg je een puntenaantal dat niet een veelvoud
van 100 punten is?

Er waren geen oplossingen bij het raadsel van
december.
In nieuwsbrief no 6 stond een Riichi-raadsel,
gemaakt door Menno Deij.
Voor de geïnteresseerden hier de oplossing.

Vraagstelling:
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, je bent 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?

haar discard wordt geclaimd door Noord en
Noord gooit iets weg.
2. Jij pakt dan de volgende steen in de muur,
de 1, en doet "Q" weg. Je hand ziet er dan zo
uit:
AAA BBB 1122334

Antwoord:
Er zijn twee antwoorden mogelijk:
1. Je bent wachtend, maar de steen/stenen
waar je op wacht geven je ook geen yaku.
2. Je bent wachtend zonder yaku op de hand,
op een steen die je een yaku geeft.
In beide gevallen kun je nog 4 keer van de
muur een steen pakken, en een Yakuman
scoren. Dat gaat zo:

3. Steen "Q" wordt door Noord geclaimd voor
een pung, en je bent weer aan de beurt. Uit de
muur pak je de volgende steen, de 2, en je doet
de 4 weg, je hand ziet er dan zo uit:
AAA BBB 1122233
4. Steen "4" wordt ook door Noord geclaimd
voor een pung, en je bent weer aan de beurt.
Als laatste steen uit de muur pak je de 3:
AAA BBB 11 222 333 - vier dichte pungen
(suu ankou), Yakuman!

9. Toernooirooster
Er zijn i.v.m met corona nog geen toernooien
in 2021 gepland
Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/

Situatie 1 (de steen waarop je wacht geeft geen
yaku):
Je hebt twee dichte pungen, twee 1verspringende chows en een losse steen:
AAA BBB 122334 Q (het doet er niet toe wat
A, B, Q en X zijn; net zomin als wat de kleur
is van de genummerde stenen).
In de muur zitten nog de stenen X123.
1. Je pakt steen "X" en doet deze direct weer
weg, deze steen wordt geclaimd door Zuid,
zijn discard wordt geclaimd door West, en

Nieuwsbrief 2 verschijnt op
woensdag 3 maart
Kopie inleveren vóór 1 maart bij:
secretaris@mahjongbond.org

Mahjong
...
Steengoed!

