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Beste Mahjongvrienden, 
Voor U ligt de tweede nieuwsbrief van 2021 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
1. Voorwoord van de voorzitter 
2. In de schijnwerper. 
3. Internet in coronatijd 
4. Valentijnstoernooi 
5. Donatie mahjongsoft 
6. Raadsel Riichi 
7. Toernooirooster 
 

 
 

1.Voorwoord van de voorzitter      

Jack Main                                         

Het lijkt soms alsof de natuur een beetje met ons 

speelt: zo sta je met je winterjas centimeters diep 

in de sneeuw en sommigen zelfs op het ijs, en een 

week later loop je met een korte broek in het park 

in heerlijk lenteweer. Nou ja, we halen er als 

boodschap maar uit dat het onvermijdelijk beter 

wordt, na de winter wordt het altijd weer zomer. 

Na deze mahjong loze tijd, volgt straks weer de 

tijd van wankele tafeltjes en muren bouwen.  

 

Maar daar zijn we nog niet helemaal, en voorlopig 

zullen “normale” activiteiten dus anders gaan. 

Zo is het de gewoonte om in het voorjaar een 

Algemene Ledenvergadering van de NMB te 

organiseren. Een moment dat alle clubs even bij 

elkaar zijn. 

Het bestuur heeft naar de mahjongclubs 

uitgesproken dat ze voornemens is om dit jaar 

een online ALV te organiseren, gebruikmakend 

van een videoverbindings applicatie. De 

meerderheid van de besturen geeft aan dat ze het 

daarmee eens zijn.  

De datum van deze online ALV is vastgezet op 

zaterdag 17 april 2021, zodat het bestuur de tijd 

heeft om samen met de clubs de spelregels van 

een online ALV af te spreken. 

Ik ben blij dat in deze gekke tijd sommige dingen 

dus toch gewoon doorgaan en kijk uit naar mijn 

eerste Algemene Ledenvergadering van de 

Mahjongbond. Als voorzitter van die mooie bond. 

Tot die tijd geldt nog steeds….blijf veilig!!! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimttfDvqbnAhXBPFAKHQ-CA-cQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fhandgemaakte-voorzittershamer-veilinghamer-voorzitter-hamer%2F9200000101625873%2F&psig=AOvVaw0JuYfpwcQiqN16eyRC5b4s&ust=1580307526248357


2. Jans de Heij in de schijnwerper 
 

  

 

 

 

 

 

Wat is je reactie aan het begin van het 

interview voor de column “In de 

schijnwerper”? 

Ik werd gebeld door Ria, terwijl ik in auto zat op 
weg naar de tandarts met erge kiespijn! Dus je 
begrijpt wel dat ik niet zat te wachten op deze 
vraag! Maar Ria kan erg op je gemoed inspelen en 
uiteindelijk heb ik ja gezegd. Maar het moest wel 
binnen 4 dagen ingeleverd worden! Gelukkig 
kreeg ik later een mail dat ik nog ruim een week 
had om de antwoorden op papier te zetten. 

Kun je en wil je omschrijven wie Jans is?   

Ik ben Jans de Heij-Cornelissen, 71 jaar, bijna 46 
jaar getrouwd geweest met Cees. Helaas is hij in 
september 2020, na een kort ziekbed, in vrede 
overleden.  
Wij hebben 2 zonen met fijne schoondochters en 
5 kleinkinderen. 
De oudste is 18 (onze enige kleindochter) en de 
jongste zijn 6 (2ling). 
Ik woon in Alphen aan den Rijn. 
Ik heb ruim 42 jaar in de zorg gezeten als 
verpleegkundige, van ziekenhuis tot aan 
arbodienst. 
Dit werk heeft mij veel gebracht, ik ben een pleeg 
in hart en nieren, met al mijn sterke en zwakke 
kanten. 

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

Ik doe vrijwilligerswerk voor onze kerk, ben 
voorzitter van de Commissie Kerkschatten. Wij 
inventariseren en digitaliseren alle kerkschatten, 

van kerkgerei tot kerktextiel (o.a. kazuifels) van de 
hele parochie. 

Vaandel in de 
Bonifaciuskerk  
 
  

 
 
 
 
                                                 Koormantel  
 
Daarnaast ben ik redacteur van de Nieuwsbrief 
van de parochie, die elke week uitkomt. 
 
De Mahjongbond heeft een grote rol gespeeld bij 
het feit, dat ik nu Mahjong speel! 
In 2012 was er een Libelle zomerweek met als 
thema “China”, ik ben daar geweest, samen met 
mijn vriendin Lieneke. Daar had de Mahjongbond 
ook een tent, met tafels en stoelen waar men het 
mahjongspel kon proberen of gewoon een 
partijtje spelen met een aantal leden van de 
Mahjongbond. 
Ook wij werden aangesproken door de dames, 
kent u het Mahjong spel?  
Mijn vriendin kende het niet, en ik had in een ver 
verleden, op een donkere avond in een 
vakantiehuisje, met de buren, een muur gebouwd 
en wat stenen weggelegd! Snapte er niets van! 
Dat kwam waarschijnlijk door drank, frisse zee- en 
vakantielucht. 
Maar wij zijn met de dames aan een tafel gaan 
zitten een Mahjong gespeeld, weliswaar open 
maar wij waren gelijk enthousiast, geïntrigeerd 
door dit magisch spel. En er was zowaar een 
Mahjongclub in Alphen aan den Rijn, onze 
woonplaats. Na een paar maanden hebben wij 
ons aangemeld en zijn nog steeds lid! 



Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan 
Mahjong in de week? 

 

Prijzen Groene Hart toernooi 2019 

Onze club, Mahjong Club Groene Hart, is een 

kleine, maar hele fijne, club met ongeveer 26 

leden. Wij spelen (of moet ik zeggen speelden) 1 

avond in de week, op maandag. Dan wordt er 

zowel NTS als MCR gespeeld. Ik ben begonnen 

met NTS en na 3 jaar heb ik MCR geleerd. Naast 

de club avonden speel ik incidenteel een toernooi, 

maar dan NTS. Ook een keer de 24 uurs Marathon 

meegespeeld maar dat was een aanslag op mijn 

fysiek gestel, dus dat laat ik aan andere, jongere 

spelers over. Ik speel niet in de huiselijke kring 

met andere spelers. 

Het spelen op maandagavond was een vast 
gegeven in de week, ook voor mijn echtgenoot 
(die geen Mahjong speelde, meer een roei 
organisator).  
Vorig jaar op 9 maart hebben wij onze laatste 
clubavond gehad, jeetje wat mis ik het! 
Niet alleen de weg ernaartoe, maar ook het spel 
en je medespelers! 

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

Ik heb op 24 februari 2020 met deze combinatie 
Mahjong (MCR) gemaakt. Ik heb lang op mijn 
handen moeten zitten om dit voor elkaar te 
krijgen! 

Wat is het slechtste wat je overkomen is bij 
Mahjong? 

Het is niet een specifiek iets, maar het is meer 
gedrag. 
Als je aan een tafel speelt en iemand maakt 
Mahjong dan zijn er bepaalde spelers die dan of 
gelijk over hun eigen stenen gaan lopen zeuren, of 
bij andere op de lat kijken met……”had je die niet 
weg kunnen gooien” of iets dergelijks. Maar geen 
aandacht voor diegene die Mahjong gespeeld 
heeft! Dat vind ik zo respectloos. 
Maar het ergste vind ik nog dat ik op dat moment 
er niets van durf te zeggen, bang om de sfeer te 
bederven! 
 

Door Martha is de volgende vraag gesteld:  
Met welke drie mensen zou je aan een finale tafel 
willen zitten en waarom juist deze mensen?  
 
De finale tafel vind ik wel een dingetje! Als het om 
ons eigen toernooi gaat (elk jaar begin mei!!) 
Dan het liefst met een paar mensen van onze 
club! Dat geldt ook voor toernooien elders. 
Als ik nu namen zou noemen dan zou ik een paar 
mensen tekortdoen. Doordat wij een kleine club 
zijn, waar zowel NTS als MCR spelen, komt het 
vaak voor dat je weken achter elkaar met dezelfde 
spelers speelt.  
Dus wel 3 spelers van mijn eigen “Mahjong club  
 

 
 
Het Groene Hart”. Daar voel ik mij thuis, daar kan 
ik mezelf zijn en daar krijg ik niet op mijn donder 
als ik een valse Mahjong meld! 

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

Welke manier zou jij gebruiken om het spel 
Mahjong meer onder de aandacht van de mensen 
te brengen? 



Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 

Elke keer als je iemand een glimlach schenkt  

Is dat een uiting van liefde.  

Een cadeautje voor die persoon.  

Helemaal gratis! 

3. Internet in coronatijd 

Willeke de Bruijn 
 
Wat gebeurt er ontzettend momenteel veel in de 

wereld en veel minder bij ons privé. Veel is 

gesloten of ligt ‘plat’ maar gelukkig ook weer niet 

alles! Door internet. Het zijn rare onrustige tijden 

met veel tegenstrijdige berichten maar we 

hebben er mee te dealen. We blijven veel thuis en 

moeten ons daar dan maar vermaken. 

Als je geen hobby hebt of toevallig niet van lezen 

of spelletjes houdt, dan heb je behoorlijk pech, 

want daar kan je aardig wat uurtjes mee vullen. 

De gezelschapsspellen worden weer uit het stof 

gehaald, als ze inmiddels niet zijn weggedaan, 

maar dàn hebben we nog internet. Gelukkig zijn 

velen in het bezit van een beeldscherm. Mobiele 

telefoons, hmmm, continue wordt er op 

schermpjes gekeken, ik vond het maar niets en 

heb ze ten dele vervloekt, maar nu omarm ik ze 

ook ten dele. Wat zijn we tegenwoordig zonder 

internet? Fysiek niet, maar wat zijn we soms dicht 

bij elkaar en met velen tegelijk via 

groepsmogelijkheden. 

Natuurlijk zijn er ook de negatieve kanten, denk 

maar aan het oproepen van rellen, schelden, 

foute foto’s of filmpjes, geweld enz., soms is 

sociale media helemaal niet leuk. What’s app vind 

ik persoonlijke wel een uitkomst, berichtjes 

sturen, foto’s, (beeld)bellen zijn allemaal gratis 

uitvoerbaar, ook vanuit het buitenland; met het 

bestuur van onze mahjongclub hebben wij op 

deze wijze een paar keer overleg gehad. De leuke, 

lieve, grappige filmpjes zijn ook wel te waarderen 

(niet te vaak), regelmatig krijg ik dezelfde, vooral 

voor een bepaalde leeftijdsgroep, over ‘vroeger’ 

was alles beter! Misschien wel, het waren gewoon 

anderen tijden. Deze pandemie zonder ‘internet’ 

zou toch wel saaier zijn en voor nog meer 

eenzaamheid zorgen en veel achteruitgang 

betekenen, vooral in het onderwijs. Qua 

tijdverdrijf zijn vele spelletjes mogelijk online. 

Mahjong, vele kaartspellen, puzzelen, yoga, zelfs 

sjoelen kan online, ook darten maar dan moet 

men wel een webcam hebben.  

Digitale boeken zijn te downloaden, recepten, 

vluchttijden, adressen waar we getest kunnen 

worden, uitslagen, nee deze ontwikkelingen zijn 

niet meer weg te denken wat ook weer niet door 

iedereen als prettig wordt ervaren. 

 

 

 

 

 

 

 

Door de winkelsluiting kan men alleen nog maar 

online bepaalde aankopen doen, niet ieder zijn 

ding, maar het duurt nu al zo lang en als de 

wasmachine kapotgaat dan behoort het tot de 

mogelijkheden. 

Dankzij een lid van onze club spelen wij nu 

wekelijks mahjong op onze vaste dinsdagavond 

met toch wel rond de 28 personen, op 

Mahjongsoft. We hebben een eigen code om met 

onze leden in te loggen maar vrijspelen kan ook te 

allen tijde. We hebben een groepsapp en houden 

zo contact met elkaar of doen een oproep om te 

spelen. In het begin was niet iedereen 

enthousiast, fysiek aan tafel vindt iedereen het 

leukst, maar als alternatief en om het spel 

regelmatig te blijven spelen is dit prima, dagelijks 

zie ik leden van onze club aan de digitale 



mahjongtafel, leuk. 

 

Wellicht hebben we allemaal wel eens genoeg van 

mensen om ons heen met een schermpje in 

zijn/haar hand, vooral de jeugd, die je soms 

amper hoort of antwoord geeft en helaas zijn 

oplichters ook actief, dus we moeten op dit 

gebied wel alert blijven. Deze pandemie met een 

lockdown en avondklok, zou er zonder 

bovengenoemde mogelijkheden 50 jaar geleden 

heel anders hebben uitgezien, dus laten we 

internet met zijn digitale apparatuur toch maar 

een beetje koesteren en verstandig gebruiken, 

want zoals Cruijff ooit zei “elk nadeel heeft zijn 

voordeel” dit geldt ook weer hiervoor! Tot ziens, 

tot aan de fysieke mahjongtafel. 

 

4. Valentijnstoernooi 2021 

Eric van Balkum 

Zaterdag 13 februari is de 13e editie van ons 

Valentijnstoernooi gespeeld. Het 

deelnemersveld werd niet verwelkomd op het 

vertrouwde College Hageveld, maar op het 

onlineplatform MahjongTime. Reden voor 

deze afwijking was natuurlijk het 

voortwoedende coronavirus.  

 

 
Geen hartelijke ontmoetingen in de 

Heemsteedse school, geen door Bamboe 

Acht’ers gebakken lekkernijen, geen 

kwetterende mussen aan de vele tafels en geen 

officiële prijsuitreiking. 

Het alternatieve toernooi op het 

onlineplatform trok 124 spelers uit alle 

windstreken; Amerikanen die voor dag en 

dauw op waren gestaan tot Aziaten die tot in 

de nacht meespeelden. Veel van onze 

clubleden ontbraken echter op het virtuele 

toneel. 

Wat niet verschilde was dat na vier ronden de 

toernooiwinnaar bekend zou worden. Er waren 

prijzen voor de drie hoogst eindigende spelers 

en voor de drie beste Nederlandse mahjongers. 

Die drie landgenoten kwamen in aanmerking 

voor de traditionele houten trofeeën. 

Na de eerste ronde gingen vier spelers uit de 

lage landen aan de leiding, maar uiteindelijk 

belandde de beste Nederlander – de zeer 

ervaren Adrie van Geffen – op de zesde plaats. 

Onze eigen Bernadet werd 9e en Ans 

Hoogland 10e. 

Bernadet 
eindigde in de 
Nederlandse 
top 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

De 

toernooiwinst ging naar een Rus met de 

spelersnaam Aleh. Hij won al zijn partijen. 

Met 14 punten eindigde de Belgische Marieke 

Verheyden als tweede en ‘Bronto’ wist ook 

het podium te bereiken. 



5. Donatie Mahjongsoft 
 

Joyce Goddijn 

Een financiële bijdrage naar vermogen van clubs 
en spelers wordt zeer op prijs gesteld.  

Sinds de beperkingen die door het Corona-virus 
veroorzaakt worden, spelen veel leden van de 
diverse Nederlandse Mahjongclubs regelmatig en 
met veel plezier op de website van 
www.MahjongSoft.com opgezet door een paar 
zeer enthousiaste Russische Mahjongspelers 
Vitaly Novikov en Alexander Egorov. 

Gratis en zonder advertenties kunnen spelen, 
ondank het vele werk dat er is gedaan en nog 
steeds wordt gedaan om de website te 
verbeteren. Veel tips en suggesties vanuit diverse 
leden van clubs zijn opgevolgd en hebben het 
spelen op de website aanzienlijk leuker en 
makkelijker gemaakt.  
Het aanmaken van privétafels is een van de zeer 
prettige verbeteringen. 

Er worden regelmatig diverse soorten toernooien 
georganiseerd en kun je ook alle gespeelde 
spellen helemaal terugzien en de uitslag bekijken. 

De commerciële website Mahjongtime.com heeft 
misschien een iets mooiere lay-out, maar heeft 
wel veel minder mogelijkheden. Je kunt er gratis 
spelen, zeker als je regelmatig wint, maar je kunt 
niet aan alle tafels spelen en als je verliest en te 
weinig chips overhebt, moet je wachten tot je na 
24 uur weer 1000 chips erbij krijgt om te spelen. 
Een standaard abonnement op Mahjong Time 
kost ca. € 4,50 per maand. 

Ik kwam begin januari toevallig op de pagina Help 
van MahjongSoft en zag dat je daar een donatie 
kunt doen, wat ik een goed idee vond, gezien het 
speelplezier dat de website geeft. 
https://mahjongsoft.com/donate.php 

Inmiddels hebben clubs de mogelijkheid gekregen 
om bij minimaal 10 zg. ‘verified’ spelers clubtafels 
via ‘Tickets’ aan te maken waar alleen de leden 
van een groep binnen kunnen komen. Als de 
groep groot genoeg is, kan ook elk type toernooi 
worden georganiseerd en de deelname worden 
beperkt tot alleen de leden van de groep. Meer 
info https://mahjongsoft.com/tour_offer.php 

Op deze pagina wordt een verzoek gedaan aan de 
daaraan deelnemende clubs om het project van 
MahjongSoft te steunen met het bedrag dat de 
club zich kan veroorloven. 

 

Hierbij wil ik een oproep doen aan de spelers en 
de spelende clubs een bedrag te doneren. Ik heb 
inmiddels gemerkt dat spelers wel willen doneren, 
maar het lastig vinden om met een creditcard te 
betalen. Een clublid dat zoiets geen probleem 
vindt, zou dat kunnen coördineren en de 
betalingen kunnen doen. Die coördinator kan zelfs 
de naam en het mailadres van een donerend lid 
op de website invullen met diens goedkeuring. 
Dat lid krijgt dan een bevestiging en vermelding 
van MahjongSoft op de website.  

Veel digitaal speelplezier toegewenst! 

 

6 Raadsel NTS 
 
Anton Kösters 
 
Je hebt deze stenen op je plankje staan en 

meerdere mogelijkheden om mahjong te maken. 

Welke van deze mogelijkheden geeft de meeste 

punten en hoeveel punten levert dat op?  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.mahjongsoft.com/
https://mahjongsoft.com/donate.php
https://mahjongsoft.com/tour_offer.php


De oplossing van het 

Riichi-raadsel in 

januari van Regina 

Snel 

 

 

 

Aan het eind van het spel ligt er nog een riichi 

stokje in de pot. Dit betekent dat de laatste 

hand in remise is geëindigd. 

Alle punten worden nu geteld en degene die de 

meeste punten heeft, ontvangt dit riichi stokje 

erbij. 

Maar als drie of vier spelers hetzelfde aantal 

punten hebben, worden de 1000 punten 

verdeeld. Ieder krijgt dan 333,3 of 250 punten. 

Hetgeen geen veelvoud is van 100. 

Regina Snel 

9. Toernooirooster 
 

Er zijn i.v.m met corona nog geen toernooien 

in 2021 gepland 

 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

 

Nieuwsbrief 3 verschijnt op                                    
woensdag 14 april 

Kopie inleveren vóór 11 april bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
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