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Beste Mahjongvrienden,
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1.Voorwoord van de voorzitter
Jack Main
Deze nieuwsbrief wordt een week later
gepubliceerd dan in het schema stond, omdat de
Algemene Leden Vergadering van de NMBjaargang 2021 op zaterdag 17 april heeft
plaatsgevonden. En daar wilde het bestuur even
op wachten.
Wacht even, hoor ik u denken, een Algemene
Ledenvergadering georganiseerd? Maar hoe dan?
Nou, als de halve wereld met Zoom en Teams kan

werken, dan moest het voor ons Mahjongspelers
toch een fluitje van een cent zijn om ook een
online ALV 2021 te organiseren.
Gelukkig waren er wat richtlijnen, van het
NOC*NSF, die gebruikt konden worden. Normaal
gesproken worden er op een ALV ook een
heleboel standaarddingen afgehandeld, zoals o.a.
Algemene en Financiële Jaarverslagen,
Kascommissie en Begroting van het komende jaar.
Volgens de richtlijnen kunnen die standaard zaken
ook van tevoren geregeld worden via de mail. En
zo gingen er heel wat mailtjes heen en weer
tussen het bestuur en de Mahjongclubs,
resulterend in stemverklaringen van de
Mahjongclubs over een aantal standaard zaken.
Daardoor kon de vergadering zelf beperkt worden
tot een klein aantal onderwerpen waarover
gediscussieerd kon worden. Vooraf had het
bestuur wat spelregels opgesteld om de
vergadering in goede banen te kunnen leiden. En
de 22 deelnemende clubs hielden zich daar keurig
aan.

Microfoon uit, handje (in Teams) opsteken als
iemand wat wilde zeggen, wachten tot je het
woord van de voorzitter kreeg. Voorwaar een
gedisciplineerde groep. Dank daarvoor aan alle
deelnemers.

En gezien vanaf de bestuurstafel was het dan ook
een geslaagde ALV 2021, met het gevoel van een
soort reünie. Het enige minpuntje was dat de
speciaal gemaakte achtergrond met het
Mahjonglogo gespiegeld zichtbaar was. Maar ja,
foutjes worden nu eenmaal gemaakt.
Hoe het van de andere kant eruitzag, kunt u
verderop in deze nieuwsbrief lezen.
Is er dan ook nog wat interessant nieuws te
melden?
Jazeker!!! Het bestuur gaat er van uit dat na de
zomer bij de mahjongclubs weer fysiek mahjong
gespeeld kan worden. En dat ook toernooien weer
mogelijk zijn. Daarom wordt er op zaterdag 11
september een RESTART-toernooi georganiseerd
door de NMB, waar zowel NTS, MCR als Riichi
gespeeld zal worden.
Natuurlijk onder het voorbehoud dat het
organiseren van toernooien weer toegestaan is.
Dus omcirkel de datum van zaterdag 11
september 2021 alvast in uw agenda.
Langzaam wordt het licht aan het einde van de
tunnel groter, maar nu geldt nog even: blijf veilig,
zodat we elkaar op 11 september weer kunnen
ontmoeten.

Kun je en wil je omschrijven wie Jacqueline is?

Dat wil ik wel.
Ik ben 55 jaar geleden geboren in de
Amsterdamse Pijp. Dit is het buurtje van de
Albert Cuyp. Op mijn 18e heb ik het
Amsterdamse ingeruild voor Hoofddorp en
heb ik er flink mijn best op gedaan om mijn
accent kwijt te raken. Af en toe glipt er nog
wel eens wat doorheen, maar beter ABN dan
dit gaat het denk ik niet worden. Na
Hoofddorp en Nieuw-Vennep woon ik sinds 4
jaar in mijn huisje in Hillegom. Ik heb 2
geweldige zonen waar ik giga trots op ben.
Milco van 21 en Romano van bijna 25 jaar.
Helaas heb ik ze nog niet kunnen bewegen
om te leren mahjongen. Tijdens het
mahjongen kom je nog wel eens wat tegen en
zo heb ik nu al 2 jaar een relatie met Olav
Sommers.

2. Jacqueline Oudshoorn in de
schijnwerper
Wat is je
reactie aan het
begin van het
interview voor
de column “In
de
schijnwerper”?

De meeste van de weekenden brengen we
samen door in het mooie Brabantse land. In
het dagelijkse leven ben ik
salarisadministrateur bij Alfa Accountants
waar ik de salarisadministratie verzorg voor
zo’n 370 werkgevers.
Sinds wanneer speel je mahjong en wie heeft
je dit geleerd?

Mijn eerste reactie was: moet dat nou? Maar
eigenlijk vind ik het best wel leuk.

Ik speel mahjong sinds mijn 17e. Ik heb dit
destijds van vrienden geleerd. Wat ik me hier
nog van weet te herinneren is dat je altijd 1
kleur speelde of schoenendoos (tweelingen).
Als je geen winden of draken had, had je een
verdubbeling van 8 keer. De puntentelling

was me een raadsel. Pung 2,4,8,16 of 32 en
daar hield het op.
Daarna kwamen er kinderen en mede door de
scheiding van het bevriende stel kwam er een
einde aan het mahjongen. Een enkele keer
speelde ik het met mijn broer en zijn vrouw
die weer andere regels hadden. Als je een
pung op tafel had liggen, mocht je een
weggegooide steen gebruiken voor een
kong????
Ik denk dat het een jaar of 7 geleden was dat
mijn schoonzusje mij belde met de vraag of ik
mee wilde doen met een paar vriendinnen
thuis. Het ging hier om de variant MCR die ze
op de cursus geleerd hadden van Wil Meijer
van Bamboe Acht.
Dit vond ik wel leuk en
ook had ik het redelijk
snel onder de knie.
Toen deze
thuisavonden
regelmatig afgezegd
werden, ben ik lid
geworden van
Bamboe Acht zodat ik
in iedere geval
wekelijks kon spelen.

En sinds 4 a 5 jaar speel ik nu ook de Riichi
variant.
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het
mahjong om?

wel het afspreken met vrienden, al dan niet
mahjong spelend.
Wat de redactie opvalt: Bekend in het
mahjongwereldje ook internationaal
Sinds mijn scheiding in 2016 ben ik op alle
toernooien in Nederland aanwezig voor zowel
MCR als Riichi en ben ik ook regelmatig op
toernooien in het buitenland te vinden. Het
EK MCR in Portugal, het WK MCR in Frankrijk,
Spanish open MCR in Valencia, Riichi toernooi
in de bunkers in Tsjechië, het doppeltoernier
in Edewecht Duitsland en uiteraard ook de
toernooien in België.
Het leuk is dat ik deze toernooien samen met
Olav kan doen.
Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan
Mahjong in de week?
Een paar maanden geleden kreeg ik deze
zelfde vraag van mijn schoonzusje. Ik ben
toen behoorlijk geschrokken van mijn eigen
antwoord. Op mahjongtime speelde ik 4 uur
per dag. Dat is 28 uur per week! 1 avond in de
week bij Bamboe Acht in Heemstede,
regelmatig de woensdag bij Anpai in Oss, 1 of
2 avonden in de week bij mahjong vrienden,
de zaterdag en zondag vaak voor de Riichi
huiskamercompetitie van Niji. Alles bij elkaar
was ik ruim 40 uur per week aan het
mahjongen. Dat is meer dan ik voor mijn
betaalde baan bezig ben. Ik ben toen eerst
maar flink gaan minderen.
Hoogst behaalde hand ooit

Ik zou bijna zeggen: is er nog wel een ander
leven buiten Mahjongen? Maar ja, toch wel.
Netflixen en series kijken staat bij mij ook
hoog op mijn dagelijkse lijstje. Doordat ik
geen vroege slaper ben, kom ik hier best veel
aan toe. Ik mag graag Sudoku’s doen en als
het mooi weer is vind ik het ook leuk om te
wandelen en in een stoel van de zon te
genieten. Maar het leukste vind ik toch nog

Dankzij Netflix nog net geen
afkickverschijnselen gehad. Bij Mahjongtime
geen lid meer van een gilde zodat ik niet meer
4 uur per dag hoefde te spelen. Ik speel nu 2
of 3 vaste avonden met een groepje op
mahjongtime met Zoom erbij zodat je ziet
met en tegen wie je speelt. Op de zaterdag
en/of de zondag spelen we wel vaak de hele
dag in de thuissituatie.

spelersnummers uitreiken. Een Weense dame
had het spelersnummer 123 waarbij ik het
niet kon laten om meteen 123 123 123 te
gaan zingen. De volgende ochtend bij
binnenkomst kwam ik deze dame weer tegen
en ik begin weer 123 123 te zingen waarop
we spontaan met zijn tweeën de Weense
Wals begonnen te dansen. Dit soort spontane
acties; daar hou ik wel van.

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

Op het WK in Frankrijk was er een speelster
die last had van haar keel. Die
hebben we voorzien van
keelsnoepjes om het hoesten wat
tegen te gaan. Op het
eerstvolgende
Valentijn toermooi van Bamboe
Acht in Heemstede
kwam ze met een
presentje als
dankjewel hiervoor.

Dat is een lastige vraag aangezien ik zoveel
leuke momenten heb meegemaakt en
meemaak.

En uiteraard het allerleukste is dat ik door het
mahjong mijn huidige partner Olav heb leren
kennen.

Kongroverstoernooi Tweede plaats

Ik was net een halfjaar lid van Bamboe Acht
dat Janine van Wijk het idee opperde voor
een mahongmarathon. Zo gezegd Zo gedaan.
Een weekend mijn gezin naar de camping
verbannen en mijn huis omgebouwd voor 5
tafels. Zaterdagochtend om 11 uur kwamen
er 19 mensen mijn huis binnen waarvan ik
meer van de helft (nog) niet kende. In rondes
van 2 uur de gehele dag en nacht
doorgespeeld tot half twee op de zondag.
Hierdoor heb ik mensen leren kennen die ik
nu nog steeds bij toernooien tegenkom en
waarmee je dan toch net iets extra’s hebt.
Bij het EK Riichi in Nederland waar ik zelf ook
aan mocht meedoen, mocht ik helpen met de

Wat is het slechtste wat je overkomen is bij
Mahjong?
Gelukkig heb ik geen slechte dingen
meegemaakt die ik als super negatief heb
ervaren.
Wat me wel is bijgebleven is mijn allereerste
toernooi in IJsselstein. Ik was
superzenuwachtig en bang dat ik een valse
mahjong zou maken. En ja hoor. De
allereerste ronde heb ik een mahjong. Helaas
zat er een foutieve chow tussen die ik zelf niet
in de gaten had maar mijn medespeler Luuk
van Balkum wel. Voordeel is dat je de rest van
het toernooi heel relaxed speelt. Erger dan
een foutieve mahjong kon het niet worden.
En natuurlijk het EK Riichi. Na de eerste dag
stond ik tweede en ik eindig ergens beneden
aan in de middenmoot. Dat was niet echt

leuk. Maar dat ben ik daarna toch redelijk snel
weer vergeten. Elk spel weer opnieuw en niet
nasippen.
Door Jans is de volgende vraag gesteld:
Welke manier zou jij gebruiken om het spel
Mahjong meer onder de aandacht van de
mensen te brengen?
Promotie van het mahjongspel is best wel
moeilijk. Omdat ik er net achter ben gekomen
dat mijn nichtje Chinees aan het studeren is,
had ik bedacht dat het misschien wel een idee
kan zijn om contact met de Uni op te nemen
voor een workshop Mahjong. Wat mij ook
leuk lijkt is om wanneer de terrassen weer
open zijn, om gewoon bij een horecatent op
het terras te gaan zitten spelen. Je gaat dan
vanzelf vragen krijgen. Dit heb ik samen met
Sandra, Marjoleine en Corrie in Valencia
gedaan. Zagen we een vierkant tafeltje op een
terras, dan kwam het mahjongspel uit de
rugzak en gingen we mahjongen.
Welke vraag wil jij graag stellen aan de
volgende persoon “In de schijnwerper”.
In hoeverre kijk jij naar de stenen die je
tegenstanders weggooien en hoe beïnvloedt
dit dan jouw eigen spel?
Wil je nog iets kwijt aan de lezers?
Eigenlijk maar 1 ding. Houd het gezellig aan
tafel. Laat je spelresultaten je humeur en de
sfeer aan tafel niet beïnvloeden. Dat is niet
leuk voor jezelf maar zeker ook niet voor je
tafelgenoten.

3. Online mahjongcompetitie
Hans van Straalen
Ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam is
Hans van Straalen ik speel nu zo’n 12 jaar
mahjong volgens de MCR-regels bij een
mahjong club in Utrecht. We speelden daar

iedere dinsdagavond in het Denksport
Centrum Den Hommel. En toen kwam corona,
clubavonden zijn er niet meer dus in januari
gestart met online spelen bij Mahjongsoft.nl
wat best een goed alternatief is maar toch je
mist je clubgenoten. Dus maar eens onder de
leden geïnformeerd of er behoefte bestond
om met de leden een soort van
clubcompetitie online te gaan spelen.
Iedereen dolenthousiast en toen als een
razende Roland schema’s maken voor een
periode Oost en via de optie besloten tafel
met code half Januari gestart.

Twaalf weken duurde de eerste Oost periode
en het bleek in een behoefte te voorzien
gezien het aantal spelers, 7 tafels moesten er
elke week gemaakt worden wat best een
opgave bleek te zijn. Mahjongsoft benaderd
en met de inspanningen van hen konden we
al snel een privé spelerslijst maken met een
vaste clubnaam waardoor het inloggen veel
makkelijker ging en er door een aangewezen
tafelcaptain een tafel gemaakt werd waar dan
de tafelgenoten zonder veel moeite konden
aansluiten. Om een lang verhaal kort te
maken online mahjong competitie Nederland
is geboren. Om ook andere spelers die online
spelen bij Mahjongsoft in de gelegenheid te
stellen om aan een competitie met de club of
individueel deel te nemen hebben we een
website gemaakt,
www.onlinemahjongcompetitienederland.nl,
hier vindt u alle informatie over de online
competitie.

In het kort gezegd u meldt zich aan en bent
voor de periode van 10 weken lid van de
online mahjong competitie Nederland. Meldt
u zich niet aan voor een volgende periode dan
stopt het lidmaatschap.
Wat is het voordeel van online spelen, Je
speelt op de dag dat het jou uitkomt in een
poule van 20 deelnemers van allemaal
verschillende club of buiten de clubavond om
met je eigen clubgenoten. We sturen je
iedere week een tafelschema waarbij je nooit
tweemaal met dezelfde speler aan tafel zit op
een avond. We houden de stand bij en je
krijgt een mail als de scores zijn verwerkt, aan
het eind van de periode is er dan een periode
winnaar die een aandenken krijgt van deze
heugelijke gebeurtenis.
Hopende dat u net zo enthousiast bent
geworden als de spelers die al ervaring
hebben met deze vorm van mahjong.

chocolatier. Dus twee vliegen in één klap.
Met zijn allen hopen we, dat zodra er weer veilig
aan de tafel gespeeld kan worden, alle leden de
weg naar hun clubje zullen vinden.

5. Mahjong friendsonline alle
varianten
Jack Main
Er wordt door een kleine groep NMB-leden
behoorlijk fanatiek online Mahjong gespeeld op
een aantal platforms die in eerdere nieuwsbrieven
al behoorlijk uitgebreid besproken zijn. Maar het
is niet hetzelfde als fysiek aan een tafel zitten en
alle handelingen met de Mahjong-stenen zelf te
moeten doen als speler. Daarnaast geldt dat NTS
al helemaal niet op één van de bekende platforms
gespeeld kan worden.

4. Paaseitjes
Ria van der putten
Feeling houden met je leden, zo belangrijk in deze
coronatijd!
Tijdens de ALV hebben we een “rondje”
verenigingen gedaan. Wat is de status van je club,
hoe houd je contact met de leden?
Er wordt gebeld, geappt, gemaild. Daarnaast is de
nieuwsbrief in zwang geraakt en wordt er online
gespeeld al dan niet in competitievorm.
Eén club hield een
kerstborrel online en er
werden kerstpakketjes
rondgebracht.
Zelf werd ik verrast met
gevulde paaseitjes door
“De Negen Poorten” van
de plaatselijke

Drie ontwikkelaars uit Canada, Australië en
Engeland, vonden elkaar in hun verlangen om een
online Mahjong-platform te ontwikkelen, dat
spelers eenzelfde ervaring geeft als zitten aan
dezelfde tafel.
En dat werd Mahjong Friends Online.
(mahjongsfriendsonline.com)
Dit is een platform met heel weinig
geautomatiseerde ondersteuning. Natuurlijk
wordt het opbouwen van de muur en het delen
van de handen gedaan door de computer. Maar
verder moeten de spelers zelf alle handelingen
met de stenen doen. Zoals bv na het declareren
van een pung, moeten de stenen zelf door de
speler met behulp van de muis in een bepaald
deel van de tafel neergelegd worden. Ook na het

declareren van een Kong, moet een speler zelf
een extra steen pakken.
En het spel legt ook geen regels vast, welke
combinaties van stenen tot Mahjong kunnen
leiden.
Die flexibiliteit maakt het mogelijk om volgens
allerlei lokale regels te spelen, zoals dus in
Nederland volgens de NTS-regels.
Het platform berekent ook niet automatisch de
punten voor een gespeeld spel. De spelers
moeten dat zelf berekenen en op een
uitslagformulier zetten, net zoals dat aan een
echte tafel zou gaan.
Ook is er geen tijdslimiet voor een beurt van een
speler. Voor een aantal spelers zal dat juist een
negatief kenmerk zijn van dit platform, maar voor
de meeste spelers wordt daarmee het spelen aan
een echte tafel beter benaderd. Want ook aan
echte tafel wordt de snelheid van het spel
bepaald door de (stilzwijgende) afspraken die de
spelers onderling maken.

aansluit bij het spelen aan een echte tafel, dan bij
de andere online platforms.
Kortom: een aanrader om het eens te proberen.
Heb je vragen, dan wil ik die graag beantwoorden.
Stuur dan een berichtje naar de redactie. Het
platform zelf heeft ook een uitgebreide Helpfunctie.

Ervaring met ALV online
Martha Pasterkamp
Even snel de baby in slaap wiegen/zingen, een
boekje lezen voor mijn peuter terwijl hij zich
klaarmaakt voor een middagdutje. Een
minuut later ben ik ingebeld bij de algemene
ledenvergadering (ALV) van de mahjongbond.
Geweldig dat dit zo kan.

Door de makers wordt aangeraden om dit
platform te gebruiken met minstens één voice
chat app, zoals Zoom of Skype. Of een
groepsgesprek op Whatsapp, zodat de spelers
elkaar kunnen horen. Dat geeft een duidelijke
meerwaarde.
Het platform is nu nog alleen als een pre-release
beschikbaar. Vanaf 1 juni gaan ze echt van start.
De basis-functionaliteit blijft gratis beschikbaar,
voor extra functionaliteit die ze via het platform
beschikbaar willen gaan stellen wordt wel een
bijdrage gevraagd.
Bij de Delftse vereniging De Oostpoort zijn we nu
aan het oefenen met dit platform. En vanaf 3 mei
wordt Mahjong Friends Online gebruikt om onze
online 1,5m-competitie weer volgens de NTSregels te spelen. Daarnaast gebruiken we Teams
om elkaar te horen en te zien.
Maar het platform is niet alleen geschikt om te
spelen volgens NTS en andere lokale regels. Ook
MCR en Riichi kunnen online gespeeld worden,
omdat de ervaring van het spelen veel meer

Als doorgewinterd online vergaderbeest
(soms 8 uur per dag
), kent het digitale
vergaderen weinig verrassingen voor mij.
Totdat ik aan deze ALV ging meedoen.
Het begon al met de voorbereiding. De
etiquetteregels voor digitaal vergaderen
werden vooraf verspreid per mail. In de
voorbereiding waren er zelfs meerdere
proefsessies zodat mensen het inbellen
konden testen. Vragen werden van tevoren
via verschillende inlichtingenrondes met
vraag-antwoord nota’s gedeeld. Een uiterst
zorgvuldige voorbereiding.

Als je dit leest, kan je vol bewondering de
bond complimenteren of in lachen gieren
brullen uitbarsten. Ik moet toegeven dat ik tot
de laatste groep behoor. Ik heb er zelfs de
spot mee gedreven met mijn collega’s (tijdens
een digitale koffie). Proefsessies voor
inbellen? WHAHAHHA
Maar toen we begonnen, besefte ik het nut
en de noodzaak van deze zeer zorgvuldige
voorbereiding: De gemiddelde leeftijd is hoog
en sommigen hadden weinig tot geen
ervaring met digitaal vergaderen (ik ben
stiekem jaloers op deze mensen). De
uitgebreide voorbereiding zorgde ervoor dat
het toch ordentelijk liep. Er was zelfs ruimte
voor meerdere uitgebreide rondgangen
(aanwezigheidslijst/status clubs/rondvraag).

7. Toernooirooster
Tot 1 september zijn er geen toernooien.
Vanaf 1 september worden er onder
voorbehoud weer toernooien ingepland
Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/

8.Raadsel
De oplossing van het NTS-raadsel in de
nieuwsbrief no 2 van Anja Buurman
Er zijn acht mogelijkheden om Mahjong te
maken. Dit levert achtereenvolgens de
volgende punten op:
Met teken 1: 104 punten
Met teken 2: 208 punten
Met teken 3: 256 punten

Het was uiteindelijk een hele fijne ALV die
zeer zorgvuldig was voorbereid met een nette
voorzitter die ruimte gaf voor iedereen maar
wel goed de agenda bewaakte. Zo fijn om
bekende maar ook nieuwe gezichten te zien.
En terwijl ik achter de deelnemers menig
keuken in keek, werd ik geïnspireerd om
ondertussen de vaat weg te werken. Kortom,
ook namens mijn gezin, voor herhaling
vatbaar.

Met teken 4: 208 punten
Met teken 5: 208 punten
Met teken 6: 256 punten
Met teken 7: 208 punten
Met teken 8: 208 punten
Teken 3 en teken 6 leveren dus de meeste
punten op, namelijk 256 punten.
Het nieuwe raadsel vindt u op de volgende
pagina

Mahdoku
Anton Kösters

Overgewaaid uit Japan is hier de eerste Nederlandse Mahdoku !! De spelregels zijn zoals in een Sudoku,
maar met een paar bijzonderheden:
1. Op iedere rij komen de stenen 1 t/m 9 van een kleur (kringen, bamboe, tekens) één keer voor.
2. In iedere kolom komen de stenen 1 t/m 9 één keer voor. Het aantal stenen per kleur kan variëren.
3. Het hele veld is verdeeld in 9 blokken van 3x3. Ook in die blokken komen de stenen 1 t/m 9 één keer
voor.
4. Om het wat moeilijker (of makkelijker) te maken heb ik een aantal fraaie MCR combinaties in de 9
blokken verstopt.
Wie weet deze combinaties en hun locatie te vinden ? Dus print deze pagina, neem hem mee als je in
quarantaine moet, deel hem met je clubgenoten, bediscussieer hem op whatsapp, twitter en facebook en
stuur de oplossing naar secretaris@mahjongbond.org !!

Nieuwsbrief 4 verschijnt op woensdag 2 juni
Kopie inleveren vóór 30 mei bij:
secretaris@mahjongbond.org

