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Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond 
 

 

Nummer 4, 02-06-2021 

                                                                                                                                      

Beste Mahjongvrienden,     
Voor U ligt de vierde nieuwsbrief van 2021 
Dun dit keer, komkommertijd? 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
1. Voorwoord van de voorzitter 
2. In de schijnwerper. 
3. Knikkeren in het speelkwartier 
4. Nieuw initiatief 
5. Raadsel Riichi 
6. Toernooirooster 
 

 
 
 

1.Voorwoord van de voorzitter      

Jack Main                                         

 

In dit voorwoord heb ik al een aantal malen 

een sombere boodschap moeten laten horen. 

Dat wilde ik niet graag, maar de 

omstandigheden waren nu eenmaal niet 

anders. Maar de laatste weken gaat het 

steeds sneller de goede kant op. Zo snel dat 

we al op 5 juni stap 3 in het openingsplan van 

Nederland gaan nemen. En daar mogen we best 

wel verheugd over zijn. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Rijksoverheid publiceert posters met 

daarop de uitleg van de verschillende stappen 

van het openingsplan. En daarop is te lezen 

dat bij stap 3 sporten in groepen weer is 

toegestaan, dus ook de denksport Mahjong, 

en dat daarbinnen de 1,5m-regel niet 

verplicht is.  

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
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 Helaas hoorde ik uit andere bronnen dat de 

1,5m-regel in elk geval tot 30 juni zal gelden 

of totdat stap 4 genomen gaat worden. 

 

 

We wachten al zo lang om weer vanachter die 

computer te komen en aan de mahjongtafel 

te gaan zitten, dat die kleine maand wachten 

er nog wel bij kan.  

Bovendien wil ik zelf ook best nog wel wat 

langer wachten als we daarmee een groter 

veiligheidsgevoel bij de Mahjongspelers 

kunnen bereiken.  

En stap 4 van het openingsplan brengt nog 

meer goed nieuws, want dan worden 

evenementen weer toegestaan. En dat is 

goed nieuws voor het RESTART-toernooi op 

11 september, want dat gaat een evenement 

worden.  

Dus omcirkel de datum van zaterdag 11 

september 2021 nogmaals in uw agenda. 

 

En terwijl we nog even moeten wachten 

totdat we weer aan die wankele 

mahjongtafels mogen gaan zitten, geldt nog 

steeds: blijf veilig, zodat we elkaar op 11 

september weer kunnen ontmoeten. 

 
 

2.José Sleumer in de schijnwerper 
 
Wat is je reactie 
aan het begin 
van het interview 
voor de column 
“In de 
schijnwerper”? 
 
Ik heb niet zoveel 
te vertellen, 
dacht ik, maar 
het is wel leuk 
om op deze 
manier ‘mijn’ 

mahjongclub ‘De Oude Draken’ in Groningen 
te belichten.  
 
Kun je en wil je omschrijven wie José is?  
 
José Sleumer, 56 jaar, woont met haar 
partner Cor in de stad Groningen. Ik ben 
opgegroeid in het noorden van de provincie 
Groningen. Tijdens de opleiding sociaal 
cultureel werk heb ik o.a. in Den Haag en 
Leiden gewoond. Ik heb jaren gewerkt als 

opbouwwerker, o.a. in Meppel. Daar heeft 
een collega mij Mahjong leren spelen. Een 
herseninfarct heeft jammer genoeg 
vroegtijdig een einde aan mijn werk carrière 
gemaakt. Omdat daarna mijn energie beperkt 
was/is heb ik alles ingezet op mijn herstel en 
de zorg voor het gezin. Ik voel mij betrokken 
bij mensen in de marge van de samenleving, 
ik wil altijd graag de wereld verbeteren maar 
heb door schade en schande geleerd dat mijn 
cirkel van bereik en invloed niet zo groot is als 
ik zou willen... 
 
Kun je aangeven wat je hobby’s zijn buiten het 
mahjong om?  
 
Mijn hobby’s zijn reizen (o.a. fietstochten), 
lezen en Spaans leren. Van goede gesprekken 
over het leven (onder het genot van een 
hapje en een drankje) krijg ik ook energie. Ik 
kan heel goed genieten van kleine dingen; 
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een gezonde pot koken, een wandeling 
maken met onderweg een terrasje, een goede 
film kijken. Organiseren vind ik ook leuk. Bij 
de mahjongclub ben ik ondertussen één van 
de “voortrekkers” en contactpersoon voor de 
Nederlandse Mahjong Bond (NMB). 
 
Wat de redactie opvalt: Een club in het hoge 
noorden. 
 
Ja! Toen ik ongeveer drie jaar geleden op zoek 
ging naar iets wat ik superleuk zou vinden om 
mijn energie in te stoppen herinnerde ik me 
het mahjongspel. Ik had het nadat ik jaren 
geleden weer naar Groningen was verhuisd 
nooit meer gespeeld. Ik ging op zoek en een 
goede vriend wees mij op Sociëteit “De 
Harmonie”. 
 

  
Sociëteit “De Harmonie” is één van de oudste 
sociëteiten in ons land. Het is een vereniging 
waar leden elkaar ontmoeten (op een 
prachtige locatie inclusief grand café in het 
centrum van Groningen) voor o.a. een goed 
gesprek, om te biljarten, te bridgen, een 
cursus te volgen of Mahjong te spelen. Kijk 
maar eens opwww.societeitdeharmonie.nl 
Mahjongclub ‘De Oude Draken’ valt dus onder 
het bestuur van De Harmonie en heeft 
daarmee, wellicht als enige Mahjongclub, een 
eigen honk, waar wij 6 dagen in de week 
kunnen spelen. Nu even niet, want het 
gebouw is door de Covid-maatregelen 
gesloten... Ongeveer twee jaar geleden 
hebben we contact gelegd met de NMB; na 
een bezoek van de toenmalige voorzitter Jan 

Warbout en Jelte Rep hebben we besloten 
ons aan te sluiten en hebben we ook onze 
spelregels verder aangepast aan de 
Nederlandse Toernooi Spelregels (NTS). 
 
Hoeveel avonden besteed je gemiddeld aan 
Mahjong in de week? 
 
Onze vaste speelmiddag is de 
donderdagmiddag. Op die middag spelen we 
een competitie. Daarnaast spelen we de 
tweede en vierde zaterdagmiddag van de 
maand. En we organiseren twee of drie 
toernooien per jaar, waar dan ook vaak 
enkele gastspelers aan deelnemen.  
 
Wat is het leukste dat je overkomen is bij het 
Mahjong?   
  
De mensen die ik heb leren kennen bij de 
Mahjongclub zijn bijzonder en leuk. Dat ik 
met deze mensen nu iedere week Mahjong 
kan spelen is het leukste :-) Mahjong halen 
met een limietspel is ook een kick....Ik werd 
het afgelopen seizoen eerste in de competitie, 
al moet ik wel zeggen dat ik geholpen ben 
door de Covid-maatregelen; toen ik net 
bovenaan stond werd de competitie vanwege 
genoemde maatregelen vroegtijdig 
afgebroken. Onze coördinator had voor deze 
gelegenheid Chinese curiosa bij een 
veilinghuis gekocht, ik won een prachtig 
Chinees vaasje!  
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Overigens is er voor de winnaar van het 
toernooi een wisseltrofee; twee Chinese 
beeldjes!  
 

 

Wat is het slechtste wat je overkomen is bij 
Mahjong? 

Dat moet de komst van Covid-19 zijn, 
waardoor mijn debuut in het land nl. het 
toernooi in Hilversum niet door kon gaan. 
Hopelijk dit jaar een herkansing.  
 
Door Jacqueline is de volgende vraag gesteld: 
In hoeverre kijk jij naar de stenen die je 
tegenstanders weggooien en hoe beïnvloedt 
dit dan jouw eigen spel? 
 
Ik speel nu ongeveer 3 jaar, en leer nog 
wekelijks bij...Het lukt steeds beter om te 
onthouden wat eenieder weggooit en 
wat/wanneer dan nog mijn mogelijkheden om 
van strategie te veranderen zijn. 
 

 

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

Voor een beginner, wat zou je aanraden, Richi 

of MCR, en waarom? 

Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 

Kom gerust eens langs bij onze club in het 

hoge noorden, je bent van harte welkom. 

3. Knikkeren in het speelkwartier 

Martin van Thiel 
 
Mijn behoefte om te spelen is groot, laat ik 
voor mezelf spreken. Zo knikkerden wij in het 
speelkwartier van de Christelijke school, met 
grote glazen stuiters, kleine glazen stuiters en 
klei – knikkers. Mijn moeder had een mooi 
zakje met koord genaaid, waar ik de knikkers 
en stuiters in bewaarde. In de pauze was het 
de kunst de kleine en grote stuiters met een 
kleiknikker te raken. Als mij dat lukte, dan 
borg ik deze nieuwe, glanzende schat op bij 
mijn collectie. 

 
Later kwam Stratego in mijn leven, waarbij de 
spion kon winnen van de Maarschalk. 
Logischerwijs zette ik een cordon bommen 
om de Maarschalk zodat de spion de 
Maarschalk niet kon verschalken.  
 
Dat bleek niet handig, want zo kon de spion 
mijn vlag pakken en de overwinning behalen. 
Snel leerde ik bij en speelde met mijn 
klasgenoten aan een lange tafel, boven het 
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Chinese restaurant een Stratego – toernooi. 
Gezelligheid, pech, geluk, voorspoed, toeval 
en logica vermengden zich daar tot 
teleurstellingen en vreugdekreten.  
Zeg ken jij Mahjong vroeg mijn Chinese vriend 
en liet mij zien hoe zijn oude Chinese vader en 
moeder gezellig in de bijkeuken met een 
kopje Jasmijnthee erbij, voor mij 
ondefinieerbare stenen, razendsnel tot muren 
transformeerden en dan weer afbraken. Dat 
leek me een Tantaluskwelling en ik stelde 
voor om samen loempia’s te gaan maken, 
onze favoriete bezigheid.  
 

 
Als we over de grote berg dooie kippen heen 
waren gestapt die op de keukenvloer van het 
restaurant lagen, dan bereidden wij onze 
favoriete vegetarische loempia’s, en aten die 
met smaak op in de huiskamer.  
 
Op de Universiteit waren wij, 
psychologiestudenten, er was toch geen baan 
voor ons werd ons de eerste dag van de 
studie al medegedeeld, uitermate 
geïnteresseerd in alles wat maar niet leek op 
een normaal bestaan.  
 
En zo kwam Mahjong weer op mijn pad. 
Rijkelijk gelardeerd met allerlei alcoholische 
versnaperingen speelden wij, met het idee 
dat uitsluitend pungs mochten worden 
gemaakt want chow was vals spel, tot de 
vroege ochtend door om het spel uit te 

krijgen. Zigzaggend kwam ik thuis, soms 
staande gehouden door een begripvolle 
agent, de andere keer van mijn fiets gemept 
door een dronken maniak, dan weer zo in de 
war dat ik in een schuurtje ging slapen, maar 
uiteindelijk kwam alles weer goed. Ook met 
mijn studie. 
Zo speelde ik verder, want mijn behoefte aan 
spelen is blijven bestaan, en via de 
Mahjongclub reisde ik de wereld over, tot in 
Japan, waar ik als enige Europese deelnemer 
met diepe buigingen werd geëerd omdat ik 
van alle Europese deelnemers het hoogst was 
geëindigd, weliswaar bijna onderaan de  
ranglijst, maar toch.  
 
 
Heb jij zin om weer te gaan schaken vroeg een 
oude, vroegere, vriend mij. Ik zeg U want hij is 
net wat ouder en ja prima, we doen twee 
uurtjes in de middag, net voor of na ons 
middagdutje. Zogezegd zo gedaan en al jaren 
spelen we nu elke maand een keertje schaak. 
En wat ik me voorgenomen had pas ik toe, 
avontuur, durf, lef, aanvallen, nadenken, en 
vooral frivool en avontuurlijk spelen. De 
gekste dingen gebeuren, speelse zetten, 
Dame – offers, altijd leuk, wat een her – 
ontdekking, zoveel schaakplezier, echte  

 
stukken, echt bord. We zuchten, steunen, 
lachen en slaken kreten van ontzetting en 
begraven de strijdbijl na twee uren 
concentratie, om die na een maand weer op 
te graven. Mooi van verlangen. 
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Dat speelse in Mahjong is er wel is er niet is er 
wel is er niet, wat is het nou zeg wat je ervan 
denkt, toeval is logisch, jouw fout is geen 
fout, de pc is in de war, de ander zijn haar 
fout geeft jou minpunten, aanvallen hoe doe 
je dat bij mahjong, verdedigen lukt wel, durf 
wordt beloond, wat is het voor spel, gaat het  
 

 
om het plezier, om de knikkers om de stuiters, 
wat is het, weet jij het, wel weet ik dat ik af 
en toe rondstuiter omdat ik de behoefte voel 
die Tantaluskwelling te ondergaan, die muren 
wil bouwen, dat gesloten vierkant maken, die 
zone van verrassing, de eerste steen van de 
muur, alles afbreken en dan weer opbouwen, 
het ritueel, de handelingen, de geluiden, het 
ademen meemaken. 
 

4. De NMB eet van alle walletjes mee 

Olav Sommers 
 

Als je iets goeds zou moeten noemen dat de 

coronatijd ons heeft gebracht is het misschien wel 

dat het thuis spelen een behoorlijke vlucht heeft 

genomen. Eén tafel, vier mensen en een berg 

stenen. Meer heb je niet nodig. En als je in klein 

gezelschap speelt komen er ook wat leuke 

verhalen los. De sfeer is totaal anders dan op een 

toernooi waar er zo ongeveer lijfstraffen staan op 

het verbreken van de stilte. 

 

Zo is het idee ontstaan om de rubriek “in de 

schijnwerper” te upgraden. Een soort van after 

corona versie. Wij zouden daarom graag bij de 

mensen thuis een steentje komen leggen.  

 

Ondertussen bespreken we alles wat ter tafel 

komt. Uiteraard houden we ons aan de dan 

geldende coronaregels. Maar denk je, ik wil geen 

rare mensen over de vloer. Dan kom je gezellig 

naar ons toe.  

Kortom: Ben je met z’n tweeën of met drieën en 

heb je zin om een middag, avond, dag of 

marathon te mahjongen (NTS, Riichi en/of MCR), 

neem dan contact op met ondergetekende. Dat 

kan met een mailtje aan 

penningmeester@mahjongbond.org of 

weverke24@hotmail.com. Telefonisch, SMS of per 

WhatsApp mag ook. 06-23197457. Een maand 

later lees je dan in de nieuwsbrief het verslag van 

een gezellig potje mahjong. 

 

5. Raadsel Riichi 
 

Menno Deij 

 

 
Je bent Oost, en je hebt op bovenstaande 
wachtende hand riichi gedeclareerd.  
- met welke stenen kun je uit, en wat is dan 
de score (yaku en mini-punten) als je deze zelf 
van de muur pakt? 
- wat is je score als je met de teken 8 een 
kong declareert en vervolgens met de 
vervangende steen uit gaat? 

mailto:penningmeester@mahjongbond.org
mailto:weverke24@hotmail.com
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De mahdoku in de nieuwsbrief 3 was een 

succes. Dankjewel Anton 

De oplossing is:  
 

Verweven straat 

• Kringen  1,4,7 

• Teken     3,6,9 

• Bamboe  2,5,8 

Middelste vak: 

Verweven straat  

• Kringen   1,4,7 

• Bamboe   3,6,9 

• Teken      2,5,8 

Vak rechtsonder 

Gemengde straat 

• Bamboe   1,2,3 

• Teken      7,8,9 

• Kringen   4,5,6 

 

Gerard v.d. Bie, Dennis Boekstaaf en Ria 
Poortman gaven de juiste oplossing 

 

 
 

 
 
 
 

6. Toernooirooster 
 

 

Datum Spelsoort    Naam   

11-09-
2021 

NTS  
MCR  
C + R 

Riichi  

Restart 
toernooi 

Schalkwijk Nederlandse 
Mahjongbond 

02-10-
2021 

MCR C+R 
 

Skôn Spel Berghem Schoon Spel 

 
Dit is onder voorbehoud! 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

 

Nieuwsbrief 5 verschijnt op                                    
woensdag 14 juli 2021 

Kopie inleveren vóór 11 juli 2021 bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
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