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Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond 
 

 

Nummer 5, 14-07-2021 

                                                                                                                                      

Beste Mahjongvrienden,     
Voor U ligt de vijfde nieuwsbrief van 2021 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
1. Voorwoord van de voorzitter 
2. Altijd, overal en met iedereen 
3. Buitentoernooi De negen Poorten 
4. In memoriam Adrie van Geffen 
5. Restart toernooi 
6. Raadsel NTS 
7. Toernooirooster 
 

 
 
 

1.Voorwoord van de voorzitter      

Jack Main                                         

 

Ik wilde dit voorwoord zo graag openen met een 

positieve boodschap: nog even volhouden en dan 

zijn we door die Corona-tunnel heen. De meeste 

Mahjongspelers zijn al volledig gevaccineerd, zelfs 

de meeste toekomstige Mahjongspelers zijn al 

gevaccineerd. De eerste Mahjong-toernooien 

staan alweer op het toernooirooster of worden 

serieus overwogen. Het eerste onderlinge 

buitentoernooitje was al gespeeld. Kortom: de 

zomer was begonnen en de zon scheen uitbundig 

op onze bolletjes. 

 
En dan zit je afgelopen vrijdag 9 juli om zeven uur 

‘s avonds in de auto, onderweg naar de 

bestuursvergadering van de NMB in IJsselstein bij 

de secretaris thuis. Overigens voor mij de eerste 

bestuursvergadering, die ik als bestuurslid 

meemaak, die niet via Teams wordt gehouden.  

En dan hoor je Rutte zeggen dat tot 13 augustus 

weer extra maatregelen moeten worden 

genomen. Volkomen begrijpelijk, want het leek 

wel of een groot deel van Nederland helemaal 

losgeslagen was.  

Maar één van de eerste dingen die mij als 

voorzitter van de NMB dan toch door het hoofd 

schiet, is de vraag: wat betekent dat voor ons 

Restart-toernooi op 11 september? 

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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Het bestuur heeft dit afgelopen vrijdag uitgebreid 

besproken en het resultaat hiervan wordt 

verderop in deze Nieuwsbrief besproken.  

Ik hoop dat we samen genoeg veerkracht kunnen 

opbrengen om deze tijdelijke dip van hogere 

besmettingscijfers snel te boven te komen, en ik 

wens iedereen een gezonde en mooie zomer toe. 

 

 
 

Maar helaas moet ik dit voorwoord toch afsluiten 

met dezelfde woorden, waarmee ik elk 

voorwoord in deze corona-periode heb 

afgesloten. Namelijk: blijf veilig. 

 
2.Altijd, overal en met iedereen 
 
Olav Sommers 
 
Toegegeven, er zijn momenten geweest dat ik het 

NTS niet serieus heb genomen. Wellicht heb ik 

sommige mensen wel gekwetst of beledigd, al dan 

niet met opzet. Maar met het oog op de toekomst 

van deze rubriek en de geloofwaardigheid van de 

schrijver dezes, heb ik toch maar de stap gezet. 

Gelukkig waren 

Wil en Jeroen 

Meijer bereid 

om mij te 

begeleiden 

met mijn 

eerste, 

voorzichtige 

stapjes op het 

NTS-pad. En 

met dit echtpaar hebben we meteen twee heel 

actieve mahjongers te pakken. Wil is oprichtster 

en sinds jaar en dag voorzitster van Bamboe Acht. 

Jeroen verzet achter de schermen veel werk voor 

het Valentijnstoernooi. 

Streber als ik ben was ik uiteraard goed 

voorbereid op de spoedcursus NTS. Ik had de 

spelregels doorgelezen en de puntenkaart 

bestudeerd. Maar zoals je nog geen auto kunt 

rijden als je hebt getankt en het instructieboekje 

hebt gelezen, zo kun je ook geen NTS spelen met 

alleen theoretische kennis. En dat werd al meteen 

pijnlijk duidelijk tijdens het eerste potje. Jeroen 

maakte een mooie hand met veel dichte pungen. 

Toen de punten waren geteld viel de schade reuze 

mee, dacht ik nog. Maar dat was even buiten de 

verdubbelingen gerekend. Toen ook die 

genoteerd waren stonden we met z’n drieën op 

een schier onoverbrugbare achterstand. Om het 

nog maar even extra in te wrijven werd er fijntjes 

opgemerkt dat hij niet voor niks Nederlands 

Kampioen was geworden in 2018. Dat was voor 

Wil het teken om met haar mahjonglat aan Jeroen 

een stevige tik uit te delen. Het zou niet de laatste 

van de avond blijken te zijn. 

Na een tijdje 

spelen viel het 

op dat de radio 

niet aan stond. 

Jeroen 

herinnerde zich 

een artikel van 

Martin Rep 

over de Beatles 

die in Blokker 

hadden 

opgetreden. 

Blijkbaar is 

Martin daarbij geweest. Diezelfde Beatles hebben 

ook in Hillegom opgetreden, in Treslong. Het 

gebouw is inmiddels afgebroken. Hij woonde er 

indertijd vlakbij. Maar met zijn 10 jaar was hij 

toen helaas nog te jong. Maar op die memorabele 

locatie, hemelsbreed zo'n 200 meter van de plek 

waar we nu NTS aan het spelen zijn, is een 

monument opgericht wist Jeroen.  
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Zeer tot opluchting van Wil was het ondertussen 

gelukt om een digitale versie van een 

scoreformulier te downloaden. Niet dat ze nou 

zoveel rekenfouten maakte. Het was meer dat na 

elk potje een discussie ontstond over het aantal 

punten dat iedereen moest ontvangen en/of 

betalen. Want in tegenstelling tot andere 

varianten kun je als niet-winnaar meer punten 

scoren dan de winnaar zelf. Het voelt heel 

onrechtvaardig en dat is het eigenlijk ook. Maar 

het zijn de regels en met frisse tegenzin accepteer 

ik die maar. 

Het is al ruim na middernacht als het laatste potje 

gespeeld is. Jeroen wint glansrijk en krijgt, na 

weer een bijdehante opmerking, nog een laatste 

tik met de speellat. Hij verblikt of verbloost niet.  

We zijn het erover eens dat het een hele gezellige 

avond is geweest en we weer verlangen naar het 

spelen van toernooien in grote zalen. Een aantal 

mensen hebben we al te lang niet meer gezien. 

 

3. Buitentoernooi “De Negen Poorten” 

Corryne Lubberts-Hartmans 

 
Net als een aantal andere verenigingen in 
IJsselstein, heeft ook mahjongvereniging De 
Negen Poorten een donatie gekregen van het 
Roest Crollius Fonds, organisatie voor 
maatschappelijk werk in IJsselstein. 
 
Wat is de Negen Poorten toch een gezellige club 
want om eindelijk, nu de corona maatregelen iets 
versoepeld zijn, iets te betekenen voor haar 
leden, heeft het bestuur (Barry Vos, Gerard de Bie 
en Tineke van Hattem) besloten een Welkom- 
Terug-Toernooi voor haar leden te organiseren op 
zondag 13 juni. 
 
Als je als bestuur iets organiseert, krijg je helaas 
altijd te maken met onverwachte zieken en ik 
werd gevraagd om deze zondag in te vallen. 
Een toernooi tot in de puntjes regelen kan dit 
bestuur wel. 's Morgens vroeg had men 
gezamenlijk al overkappingen opgezet in de tuin 
van het scouting gebouw, want er zou sowieso 
buiten gespeeld worden. 

Mondkapjes tijdens het wisselen en voor de rest 
gewoon het landelijk protocol volgen qua 
ontsmetten etc. 
 
Bij aankomst kreeg je meteen je loopbriefje met 
naam en nummer, op tafels buiten stonden 
kannen met koffie en thee en speciale gebakjes  
 

 
 
Voorzitter Barry Vos opende de dag met een 
dankwoord aan het Roest Crollius Fonds en een 
welkom aan de aanwezigen en met de 
gebruikelijke slag op de gong werd op tijd gestart. 
 
Onder de overkappingen hingen Chinese lampions 
om toch de juiste sfeer te scheppen en de 6 
mahjongtafels waren de gehele dag prima 
beschermd tegen de tropische zon die de hele dag 
scheen. 
 

 
 
Twee rondes voor en twee na de lunch, die weer 
voortreffelijk was voorbereid door Marianne Donk 
en daardoor pas de tweede helft van dit toernooi 
kon meespelen. 
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Tegen 17.00 uur was de prijsuitreiking. 
Gerard meldde vanaf plaats 26 oplopend hoe 
iedereen geëindigd was en de 3 winnaars Marijke 
Hulshof 1e, Tanja.....2e en Barry Vos 3e kregen 
ieder een mooi verpakte waardebon te besteden 
in de IJsselsteinse ijssalon. 
 
Rest mij een woord van dank aan het bestuur en 
de vrijwilligers die met elkaar overduidelijk met 
veel plezier en inzet, nu het eindelijk weer kon, 
deze dag tot een groot succes hebben gemaakt. 

 

4. In memoriam Adrie van Geffen 

Martin Rep 
 

 

 
 

Mahjongspeler Adrie van Geffen is 
onverwacht overleden, op 63-jarige leeftijd. 
Een van mijn langdurigste 
mahjongvriendschappen. Maar was het wel 
een echte vriendschap? En was Adrie 
eigenlijk nog wel een mahjongspeler? Mijn 
herinneringen aan een man met een solitair 
leven. 

Hij had een mooie verzameling mahjongspellen. Ik 
heb Adrie van Geffen een paar keer opgezocht in 
zijn appartement in Rotterdam, waarschijnlijk in 
verband met het Mahjong Magazine of zo, waar 
we samen met Marjan Demmer en mijn broer 
Jelte Rep een aantal prachtige jaargangen van 
hebben gemaakt. Hij had vitrines vol met spellen 
en liet ze graag zien. Ik heb hem zelfs een keer 
een spel verkocht — een Japans spel met plaatjes 
van eetwaren erop in plaats van de gebruikelijke 
tekens — dat hij van me overnam voor een paar 
tientjes of misschien wel gratis, ik weet niet 
precies meer. In de verte kon je vanuit zijn raam 
het Feyenoord Stadion zien liggen. Jaren later, 
toen Nederland iets ging doen met het Europees 
Kampioenschap Riichi Mahjong, had Adrie nog 
een plan bedacht om een Japanner die bij 
Feyenoord speelde, bij het toernooi te betrekken, 
maar dat is helaas nooit wat geworden. 

Adrie was een van mijn langdurigste 
mahjongvrienden, hoewel ‘vrienden’ misschien 
toch wel iets te veel gezegd is; het was niet 
makkelijk Adrie goed te leren kennen. Toen ik 
dertig jaar geleden het mahjongen had ontdekt, 
ging ik op internet zoeken naar informatie over 
het spel. Er was heel weinig over te vinden. Een 
van de eerste websites die ik naderhand vond, 
heette ‘Het Stekje van Adrie van Geffen’. Een 
samenraapsel van restaurant-recensies, 
wetenswaardigheden over mahjong en 
mahjongkaarten, en heel veel artikelen over Diana 
Woei, destijds een weervrouw die na het NOS 
Journaal het weer presenteerde. Adrie had een 
crush met Diana en verzamelde allerlei gegevens 
over haar. Hij leek nog blijer als ik in een of ander 
blad een artikel over Diana Woei voor hem had 
opgediept dan wanneer ik interessante informatie 
over mahjong voor hem had. 
Adrie speelde toen nog geen mahjong in 
clubverband. Ik ging, het was midden jaren 
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negentig, een keer naar het ‘NK Mahjong’, een 
toernooi dat werd georganiseerd door de 
Rotterdamse club ENMV, dat in die tijd plaatsvond 
in een bejaardentehuis. Ik tipte Adrie erover, hij 
nam een kijkje zonder mee te spelen maar meldde 
zich later wel bij de club en werd vervolgens actief 
op allerlei toernooien. 
Samen met Jelte Rep stond Adrie aan de wieg van 
de mahjongranglijsten. We hebben het over het 
einde van de vorige eeuw. Een mahjongbond 
bestond nog niet, ik was begonnen op mijn 
website Mahjong News uitslagen te verzamelen 
van de weinige toernooien die toen gehouden 
werden: in Rotterdam, in Amsterdam, in 
Rosmalen en Hilversum, allemaal met de oer-
spelregels die later met wat kleine wijzigingen als 
de NTS (Nederlandse Toernooi Spelregels) bekend 
zouden worden, plus naderhand twee toernooien 
met regels die voorheen niet bekend waren in 
Nederland: Hongkongmahjong (na 1999) en 
riichimahjong (2000). Jelte Rep gooide al die 
resultaten van al die verschillende toernooi in de 
blender en maakte er een officieuze ranglijst van. 
Het systeem wisselde nogal eens van vorm, 
waarbij Adrie een adviserende rol speelde en 
voilà: dat was het allereerste stapje op weg naar 
de vorming van een overkoepelende 
mahjongbond.  
Adrie trad toe tot de redactie van het officieel 
orgaan van de bond, dat Mahjong Magazine werd 
gedoopt, samen met Marjan Demmer, mijn broer 
Jelte, en Robert Rijnders. Adrie deed de layout en 
schreef daarnaast geestige columns over het spel. 
Op een centrale plek in Nederland werd 
enthousiast vergaderd, de ideeën voor nieuwe 
verhalen gingen in hoog tempo over tafel en een 
paar weken later lag er een verse stapel nieuwe 
magazines thuis bij Marjan in Den Haag, die 
samen met echtgenoot Maurice voor de 
verzending zorgde. 
Ondertussen speelde Adrie enthousiast mahjong 
op elk denkbaar toernooi. Autorijden deed hij 
volgens mij niet, trein en bus brachten hem 
overal. Hij reisde in 2004 mee met een klein 
groepje mahjongers naar Hong Kong voor het 
Chinees kampioenschap en een paar jaar later, in 
2007, naar het wereldkampioenschap in Leshan, 
niet ver van Chengdu, maar ook naar allerlei 
steden in Europa. 
Dat werd later allemaal minder. 

 
HET SPEL VAN DE HEMEL. Leshan, China, 2007. 
Adrie van Geffen (met grijs baardje) speelt een 
oefenpotje in de marge van het zojuist afgeronde 
wereldkampioenschap. Links van hem de Fin Juho 
Pakarinen, rechts Frans Roquas. Juho en Frans 
overleden niet lang na het toernooi. Van de 
mahjongers op deze foto is alleen Anton Kösters, 
de speler tegenover Adrie, nog in leven. 

Van zijn privéleven weet ik niet veel meer dan dat 
hij een solitair bestaan leidde. Hij werkte geloof ik 
als IT’er op de Technische Universiteit Delft, maar 
kreeg daar ruzie en nam ontslag. Hij nam zich voor 
een beetje te handelen in aandelen en van de 
opbrengst daarvan te gaan leven. 
Op mijn verzoek schreef hij af en toe wat voor 
mijn internetkrant Mahjong News: columns, een 
serie over websites waar je mahjong online kon 
spelen, maar ook verhalen waarin hij aan de hand 
van statistieken mahjongresultaten analyseerde 
en relativeerde. Op toernooien zag ik hem steeds 
minder, tot hij daar uiteindelijk helemaal niet 
meer verscheen. Hij speelde alleen nog maar bij 
de ENMV, tot hij daar ook wegbleef. Daarna was 
hij uitsluitend actief op de server van Mahjong 
Time waar hij probeerde waardebonnen te 
winnen. 

Adrie leefde een solitair leven. Hij trok zich min of 
meer terug in zijn appartement. Heel af en toe 
hadden we nog via de mail contact, maar als ik 
terugzoek in mijn mailarchief, zie ik dat ons laatste 
contact al van tien jaar geleden dateert. Hij 
schreef een paar boekjes over mahjong. De 
laatste column op zijn website ‘Adrie’s Blog’ is 
bijna elf jaar oud. Die ging over een huisdier, dat 
bij hem was komen aanlopen: een spin. 

https://a3geffen.wordpress.com/
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5. Restart toernooi 
 

Olav Sommers 

 

11 september 2021 

Het Restart 

Toernooi 

Als bestuurder van de Nederlandse Mahjong Bond 

word je geacht vooruit te kijken. En ondanks de 

moeilijke omstandigheden waarin de wereld zich 

op dit moment bevindt gaan we toch een poging 

wagen een stip op de horizon te zetten. 

Het is eind mei als iemand het idee oppert om een 

alternatief bondstoernooi te plannen. Begin 

augustus blijkt al snel niet haalbaar maar 11 

september zou geen probleem moeten zijn. Een 

naam is snel bedacht “restart toernooi”. De 

corona-cijfers gaan de goede kant op. We polsen 

dezelfde locatie in Schalkwijk. Daar is men meteen 

enthousiast.  

Nu (10 juli) is bekend geworden dat de regels 

weer wat verscherpt gaan worden. Wat dat voor 

invloed zal hebben op het geplande toernooi is 

vooralsnog niet duidelijk. We gaan daarom ook 

gewoon door met de voorbereidingen. Mocht 

begin september duidelijk worden dat het niet 

mogelijk is om de wedstrijd door te laten gaan, 

dan houdt het natuurlijk op. Maar: 

Niet geschoten is altijd mis - Als je het niet 

probeert weet je zeker dat het niks wordt - Nee 

heb je, ja kun je krijgen – Wie niet waagt, die niet 

wint – enz. 

De uitnodiging volgt! 

 

6. Raadsel NTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt deze stenen op je plankje staan. Er zijn 

meerdere mogelijkheden om met één steen 

mahjong te maken, de ene mogelijkheid geeft 

meer punten dan de andere. Deel het grootste 

aantal punten dat je kan krijgen met deze hand 

door het kleinste aantal punten. Met welke 

maand van het jaar correspondeert dit getal. Nb. 

Let even niet op wie Oost is en op een eventuele 

limiet. 

 

 

 
De oplossing van het Riichi-raadsel  
 
- Je bent wachtend op 2-5-8 tekens en de witte 
draak. Als je één van de tekens pakt is de score 
2fan30 (riichi, tsumo, met 28 minipunten). Als je 
de draak pakt is de score 3fan30 (riichi, tsumo, 
witte draak met precies 30 minipunten). 
- Als je met de 8 kan declareert en vervolgens met 
de vervangende steen uit gaat is de score -20.000 
punten oftewel chombo! Want je mag in deze 

situatie met de 8 geen kan declareren omdat dit 

je wacht verandert (je kunt niet meer uit met 

de witte draak). 
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Ans Hoogland en Pieter Potmeer hadden de juiste 
oplossing. 

 

Rectificatie 
 
De mahdoku was vorige maand ook correct 
opgelost door Mattheu en Anja van Oorsouw 
Mijn excuses 
 

 
7. Toernooirooster 

 
 

Datum Spelsoort    Naam   

11-09-
2021 

NTS  
MCR  
C + R 

Riichi  

Restart 
toernooi 

Schalkwijk N.M.B 

25-09-
2021 

Ricchi Ura Dora Hendrik 
Ido 
Ambacht 

Tsumo! 

02-10-
2021 

MCR C+R 
 

Skôn 
Spel 

Berghem Schoon 
Spel 

 
Dit is onder voorbehoud! 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

 

Nieuwsbrief 6 verschijnt op                                    
woensdag 15 september 2021 

Kopie inleveren vóór 12 september 2021 bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
  

 

 

 
 
 

http://mahjongbond.org/toernooien/
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