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Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond 
 

 

Nummer 7, 27-10-2021 

                                                                                                                                      

Beste Mahjongvrienden,     
Voor U ligt de zevende nieuwsbrief van 2021 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
1. Voorwoord van de voorzitter 
2. Toen was geluk heel gewoon 
3. Tsumo toernooi 
4. Suver Spul 
5. Hendrik-Ido-Schildmanskinderen-

Ambacht-en de Oostendam 
6. Bondstoernooi 
7. Toernooi in Edewecht 
8. Raadsel 
9. Toernooirooster 

 

 

1.Voorwoord van de voorzitter      

Jack Main    

 De dagen worden weer korter, ’s avonds als 

ik op weg ga naar de clubavond is het al 

donker en in het nieuwe onderkomen is het 

weer koud. Aldaar bekende gezichten die 

allemaal anderhalf jaar ouder lijken te zijn 

geworden, maar nog steeds dezelfde 

gezelligheid geven! Kortom: we spelen weer 

Mahjong op de club. 

De eerste avond nog met een “lestafel” voor de 

eigen leden, voor degenen die er weer even in 

moeten komen. De tweede en derde avond met 

een lestafel met een aantal nieuwe gezichten. Het 

bestuur van de club legt geduldig de regels uit en 

na één of twee open handen wordt er al driftig 

gespeeld. 

Ik hoop dat dit beeld van mijn club zich ook bij 

andere clubs voordoet. Want de clubs en de NMB 

hebben nieuwe instromers nodig. 

Daarom was het bestuur ook blij verrast toen we 

hoorden dat er een Mahjongclub was in het hoge 

Noorden, namelijk Suver Spul in Gorredijk,                       

 

 

 

 

 

 

die vroeg of het bestuur van de NMB kon helpen 

met wat promotie op de plaatselijke 

cultuurmarkt. De club zelf is nog geen lid van 

de NMB, maar wat niet is kan nog komen.  

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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Namens het bestuur hebben Olav en ik daar 

zieltjes proberen te winnen en bekendheid 

proberen te geven aan Mahjong en de NMB. 

En gelukkig gaat het maar door. Op 6 en 7 
november staat De Negen Poorten op het 
spellenspektakel in de Jaarbeurs in Utrecht                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Spellenspektakel is de grootste 
spellenbeurs van de Benelux. Hier komen alle 
spelsoorten samen, staan uitgevers en clubs 
klaar om jou de spelregels uit te leggen en 
kun je bij de verkoopstands voor beursprijzen 
nieuwe en tweedehands spellen kopen. Het 
Spellenspektakel vindt plaats op 6 en 7 
november 2021 in de Jaarbeurs Utrecht. 

Een beurs waar normaal gesproken zo’n 
11.000 mensen in het weekend op af komen. 
Ook daar zullen de folders en de pennen van 
de Mahjongbond weer uitgereikt worden ter 
promotie van het spel.  
Het zal allemaal misschien niet direct tot een 
grote toestroom leiden, maar promotie is dan 
ook een zaak van de lange adem. 

De inschrijving voor het Bondstoernooi op 11 

december, leek daarbij vergeleken meer op 

een korte felle sprint. Binnen een week is de 

limiet van 100 inschrijvingen bereikt. 

Andermaal een teken dat we staan te popelen 

om samen te spelen.  

Want samen spelen is toch het gezelligst, of 

zoals een clubgenoot het uitdrukte: als ik na 

de clubavond naar huis fiets, ben ik gewoon 

een blij mens! 

                                   

2.Toen was geluk heel gewoon 

 
Olav Sommers 
 

Niet voor het eerst stond er een afspraak met 

Cees (van de Brink) en Trees (Meijer) op de 

agenda. Om klokslag vijf voor half elf 

arriveerden we in IJsselstein. Uiteraard stond 

de koffie al klaar. Uit het coronaverleden 

staat het handen wassen bij binnenkomst nog 

steeds overeind. Voordat er ook maar één 

steen gelegd wordt nemen we eerst het 

laatste nieuws door. Trees is net als uw 

schrijver een fervent Radio 1 luisteraar. Beide 

zijn we fan van Marcel van Roosmalen en zijn 

columns. Cees laat trots een interview zien 

waarin hij wordt bevraagd over een andere 

grote hobby van hem, het digitaliseren van 

oude documenten. Dit doet hij voor een 

organisatie met de toepasselijke naam “Vele 

Handen. Met militaire discipline worden oude 

geboorte-, trouw- en overlijdensaktes van 

diverse archieven ontcijferd en ingevoerd op 

zijn Apple computer. “Vergeet niet te 

vermelden dat ik de meeste documenten heb 

verwerkt van alle vrijwilligers” voegt de man 

des huizes er nog toe. Als Trees haar sigaretje 

tot as heeft verwerkt gaan we een verdieping 

hoger.  

Daar staat de 

trots van 

Cees en 

Trees. Een 

automatische 

mahjongtafel. 

Dat scheelt 

een hoop 

opbouwtijd. 

Aan de 

onderkant 

van de tafel 

zit een sticker waar de erfgename op staat 

geschreven. We mogen niet kijken wie het is. 
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Maar hij/zij zal later net zoveel plezier aan de 

tafel beleven als wij nu doen. De timer wordt 

op 75 minuten gezet en dan gaat de eerste 

ronde van start. Tussen de potjes door verteld 

Cees over zijn jeugd. Als eerst- geborene in 

een groot gezin moest hij al snel meehelpen 

in de huishouding. Voor hij ’s-ochtends ook 

maar iets kon ondernemen moest hij eerst de 

aardappelen voor 10 personen geschild 

hebben. Als 14-jarig jochie vond hij een baan 

bij een dagbladdrukkerij. Begonnen als 

leerling- handzetter was hij altijd bezig om 

zich de nieuwste technieken eigen te maken. 

Later heeft de NMB daar nog dankbaar 

gebruik van gemaakt. Cees heeft vele jaren de 

nieuwsbrief tot een leesbaar geheel gemaakt. 

We praten dan over de tijd dat er nog 

gedrukte versies bij de leden thuis in de 

brievenbus belandden. 

De eerste ronde wordt door Trees gewonnen. 

En terwijl de tweede ronde ingezet is komen 

we erachter dat Trees vroeger bij de politie 

heeft gezeten. Voordat onze fantasie met ons 

op de loop kan gaan wordt één en ander wat 

genuanceerd. Ze had als burger een 

administratieve baan. Dus geen boeven 

vangen maar bekeuringen uittypen. Als 

vanzelfsprekend stopte ze met werken na 

haar huwelijk. Later heeft ze nog vele huisjes 

schoon gemaakt. Maar, zoals het hoort, wil 

Trees daar niet over in detail treden. Privacy 

staat hoog in het vaandel. 

Zo goed als de eerste ronde ging voor Trees, 

zo slecht gaat de 

tweede. Maar 

geen nood, de 

derde ronde is 

inmiddels gestart.  

Die begint met 

het goede nieuws 

dat FC Utrecht 

heeft gewonnen 

van Ajax. Trees, die onlangs nog samen met 

haar kleindochter een wedstrijd heeft 

bezocht, springt een gat in de lucht. Als 

Feyenoordsupporter kan ik een brede 

glimlach ook niet onderdrukken. Voor Cees 

komen de juiste stenen niet op tafel en 

ondanks verwoede pogingen om niks te laten 

merken komen er toch wat irritaties bij hem 

naar boven. Trees moet het ontgelden. Maar 

die heeft op alles een antwoord klaar. De 

overeenkomst met de populaire Tv-serie 

“Toen was geluk heel gewoon” is 

overduidelijk zichtbaar. Jaap Kooiman  

 

probeert tegen alle stromingen in zijn gelijk te 

halen. Nel Kooiman legt geduldig uit waarom 

Jaap geen gelijk heeft. 

Tijdens de vierde ronde leren we dat de 

dochter van Trees een echte “matchmaker” 

is. Als collega van Cees vroeg ze haar moeder 

om naar de open dag van het bedrijf te 

komen. Daar stelde ze Trees aan Cees voor. 

Na een wat onwennige start sloegen de 

vonken snel over. Binnen enkele maanden 

werd er een huis gekocht en gingen ze 

samenwonen. Tot op de dag van vandaag 

hebben ze er geen spijt van. Sterker, 

binnenkort zijn ze 20 jaar getrouwd. “Zolang 

we nog lekker kunnen mahjongen zijn we 

tevreden” vat Cees het kort samen. Overigens 
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is mijn glimlach, eerder veroorzaakt door de 

nederlaag van Ajax helemaal verdwenen nu 

ook Feyenoord de drie punten bij Vitesse laat 

liggen. 

Nadat de bestelde pizza’s zijn verorberd 

wordt het tijd voor de vijfde en laatste ronde. 

Maar niet voordat er een leuk verhaal te 

binnen schiet. Op een riichi-toernooi in 

Hannover bestond de lunch uit een 

maaltijdsoep.  

 

Terwijl bijna iedereen zat te zweten om zijn 

kom leeg te lepelen gingen Cees en ik voor 

een tweede keer opscheppen. Voor mij begon 

het zweten toen ook. Maar Cees ging 

uiteindelijk nog voor een derde keer en een 

vierde keer terug. Onwaarschijnlijk, vooral als 

je ziet dat zijn gewicht er niet onder lijdt. 

Het is ondertussen 21:00 uur geweest. Tijd 

om weer naar huis te gaan. We maken nog 

even geen nieuwe afspraak. Niet omdat we 

elkaar beu zijn maar er staan nog twee 

ontmoetingen op de planning. Heerlijk om 

met zulke mensen te mogen spelen. Laten we 

hopen dat we dit nog vele jaren kunnen doen. 

Mocht je, naar aanleiding van bovenstaand 

verhaal, zelf zin hebben om een steentje te 

leggen met de NMB? Neem dan contact op 

middels penningmeester@mahjongbond.org, 

weverke24@hotmail.com of telefonisch op 

0623197457. Dan maken we een afspraak. 

 

3. Tsumo toernooi  

Regina Snel 

Zaterdag 25 september was het eindelijk weer 

zo ver. Het Riichi Ura Dora toernooi vond 

plaats in Hendrik Ido Ambacht.                                     

Met een viertal debutanten en ook een groot 

aantal jonge deelnemers ging het toernooi om 

10.00 uur van start. 

Na de eerste ronde stond Yvonne van der 

Heide (Bamboe acht) met 55.600 punten aan 

kop, gevolgd door Vera Drost (Negen 

Poorten) en Robert Bodde (Silence of the 

Winds). Yvonne maakte aan het eind een hele 

mooie hand van vier gesloten punten, Tsumo 

en Riichi waardoor ze 32.000 punten 

verdiende. Vera handhaafde zich na de tweede 

ronde in de top 3. Ze voerde het klassement 

aan, gevolgd door Yu Bi (Tsumo!) en Sonja 

Meulendijk (Niji).                                                    

Helaas scoorden de laatste twee in de derde 

ronde een 3e plaats waardoor ze naar de 11e en 

12e plaats duikelden.                                             

Trees Meijer (Silence of the Winds) nam het 

in deze ronde op tegen drie “jonkies”. En ze 

won op overtuigende wijze. Ze steeg naar de 

3e plaats, nipt achter Robert, die weer terug 

was in de top 3. Met nog één ronde te gaan, 

leidde Vera met ruim 20.000 punten 

voorsprong het klassement.                                        

In de vierde ronde viel de beslissing. Vera viel 

door een 2e plaats terug uit de top 3. Trees wist 

zich door een overtuigende 1e plaats in deze 

ronde te handhaven en steeg naar plaats 1. Ze 

wint dit toernooi! Tweede wordt Yvonne en 

op de derde plaats eindigt Robert. 

 

mailto:penningmeester@mahjongbond.org
mailto:weverke24@hotmail.com
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Al met al een geslaagd toernooi met 

enthousiaste deelnemers, vele vrijwilligers en 

(weer) stralend weer! 

4. Suver Spul 

Alicia Slot 
 
Op 17 oktober jongstleden deed Mahjongclub 

Suver Spul uit Gorredijk mee aan de 

cultuurmarkt die daar werd georganiseerd 

door de plaatselijke krant Sa! en het cultureel 

centrum De Skans.  

 

De markt werd opgezet om de vele clubs en 

verenigingen in de gemeente Opsterland een 

podium te bieden. De bedoeling was om op 

deze manier niet alleen kennis te nemen van 

wat er aan cultuur in de gemeente 

voorhanden is, maar ook om vrijwilligers en 

nieuwe leden te werven. Voor de 

mahjongclub was dit een uitstekende kans om 

het mahjongspel onder de aandacht te 

brengen en ook om nog een paar extra 

spelers proberen te werven. De club bestaat 

nu ruim twee jaar en door corona zijn er 

meerdere spelers afgevallen die niet meer 

durven te spelen in groter verband. De 

meeste andere leden wisten zich goed te 

redden met het digitale alternatief 

MahjongSoft.com, maar ook daar kon niet 

iedereen mee overweg. 

De markt kende een korte aanmeldperiode, 

het was een kwestie van snel handelen. Er 

was daardoor erg weinig tijd om iets op te 

zetten. De oprichter van de club, die (nog) 

niet aangesloten is bij de bond, herinnerde  

 

zich dat de Nederlandse Mahjongbond de 

mogelijkheid heeft om te helpen bij het 

promoten van de sport.  

Een mailtje naar de secretaris van de bond 

met het verzoek om promotie te helpen 

verzorgen, werd gelukkig heel snel 

gehonoreerd. Jack Main, de voorzitter, bleek 

bereid om helemaal van Delft naar Friesland 

te reizen en mee te werken aan een interview 

(de organiserende pers heeft dit op haar site 

gezet, het interview is vanaf minuut 28 terug 

te kijken op sa24.nl/sacultuurmarkt-live-

vanuit-

Gorredijk/ ). 

Daar bleef 

het niet bij, 

ook 

Jacqueline 

Oudshoorn 

en Olav 

Sommers 

bleken 

bereid om te 

komen.  
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Met folders, pennen, een banner en een 

speeltafel kwamen ze naar Gorredijk om daar 

de hele zondagmiddag het spel te 

demonstreren, om precies te zijn: de MCR-

variant.  Jack bleek een alleskunner, want 

naast de NTS bleek hij ook zijn hand niet om 

te draaien voor de MCR. Ook stond dit trio de 

vele bezoekers samen met clubleden van 

Suver Spul te woord en hebben ze menigeen 

uitgebreid weten te informeren over het spel. 

De folders en pennen waren aan het eind van 

de middag bijna allemaal op, het was een zeer 

succesvolle middag vanuit promotieoogpunt. 

Of er door deze promotie nieuwe leden naar 

Suver Spul zullen gaan komen, moet nog 

blijken. Toen dit stuk geschreven werd, was  

 

het nog herfstvakantie en was er nog geen 

speelavond sinds de cultuurmarkt geweest 

(de club speelt in een schoolgebouw).  

Hoe dan ook, deze promotie werkt  

ongetwijfeld nog lang na, de reclame voor 

onze prachtige denksport zal vast en zeker 

bijdragen aan grotere bekendheid van 

Mahjong in Friesland. 

Een woord van dank aan de bond is dan ook 

zeker op zijn plaats! De clubleden van Suver 

Spul hebben het zeer gewaardeerd dat er zo 

snel en goed werd geholpen! 

 

5. Hendrik-Ido-Schildmanskinderen-
Ambacht-en de Oostendam 
Martin van Thiel 

 
De gereformeerde vlasverwerkers, 
getransformeerd tot slopers van schepen en 
nu voornamelijk werkzaam buiten het dorp, 
verwelkomen ons zoals gebruikelijk met hun 
bedrijventerrein, straten vol grote dozen, 
opslag voor nutteloze goederen, om zo langs 
de glimmende wereldbol bij ons eigen 
universum aan te komen, het Riichi veld, waar 
de strijd der strijden kan worden gestreden, 
met altijd een terechte winnares aan het eind.  
Ambachtelijk, ja Riichi is ambachtelijk, spelen 
volgens vaste regels, ik merk het al snel als ik 
de spreekwoordelijke klap voor mijn kop krijg 
als ik teken vier wegleg en Ron weerklinkt, ik 
denk even aan Ron en Marieke, maar dat 
terzijde, ja je kunt calculeren, maar mijn 
leraar leerde mij altijd een 4, 5 of 6 wegleggen 
betekent een klap voor je kop. De Chombo 
die daarna volgde was mogelijk nog meer 
klappen waard, al was veelbetekenend 
stilzwijgen mijn deel. Na dit hard gelag werd 
er gelukkig weer hard gelachen en beleefden 
we een prettige tafel. 
In de pauze de gesprekken over onze cultuur, 
wat is onze cultuur, hoe snel verandert dat en 
willen we meegaan in die veranderingen of 
klampen we ons aan de reddingsboei van 
oude zekerheden vast. Aan onze gelukkige 
kindertijd misschien. 
Zo ronde twee, waar voorzichtig spel volgens 
de voorgeschreven ambachtelijke regels mij 
punten en geluk opleverden, waarna de 
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vegetarische soep mij goed smaakte en ik met 
het AD naar de speeltuin liep, en waar ik al 
dromend op de grote ronde schommel met 
de zon in mijn gezicht over Flekken nadacht, 
wie had er ooit van Flekken gehoord. En Noah 
Lang, de dartele recalcitrante speler die nu 
ook ambachtelijke regels in zijn spel had 
opgenomen, dat noemen ze dan volwassen 
worden, om zo geselecteerd te kunnen 
worden door oom Louis, die ook sterk 
ambachtelijk te werk gaat, met een sausje 
brein binnendringen. 
Ronde drie, altijd gevaarlijk de dip na het 
eten, bracht tegenslag in Ron na enkele 
stenen en waarom was ik dan de aangever, 
dat is geluk, karma, daar valt niet tegenop te 
regelen, denken, spelen, maar uit ervaring 
weet ik dat karma kantelt en zo kwam het 
toch nog goed en eindigde ik met een kleine 
min score. Aan tafel zat ook een voor mij 
onbekende man, die een belangrijke functie 
binnen onze bond schijnt te vervullen, hij 
bleek regelmatig een voorkeur voor bamboe 
te hebben en zich ook af te vragen of dat wel 
een voldoende score zou opleveren, nou 
zeker wel, een erg grote score zelfs. 
In de pauze trakteerde hij mij op een drankje, 
doe maar cola, en spraken we over 
psychologie en wiskunde, tegenpolen 
misschien, of krachten die elkaar versterken, 
en over chauffeur zijn op een busje, mooi 
raakvlak, pakketbezorger en meubelbezorger.  
De laatste ronde dacht ik dat het er niet meer 
toe deed wat ik deed en pungde en chowde 
er vrolijk op los met een fijn eindresultaat tot 
gevolg, had ik eerder zo onbevangen moeten 
spelen, ja achteraf kijk je een koe in zijn of 
haar bedoel ik, je weet wel, nou ja zo eindigde 
ik toch nog in de plus, altijd leuk voor het 
goede gevoel en de ranglijst. 
Terugrijdend bleek de brug voor de Noord 
open, of dicht voor ons dan, en keken we naar 
de tunnel naast ons, daar kwamen we op de 
heenweg doorheen zei ik terwijl zeilboten en 
vrachtschepen en raceboten passeerden, en 
nu wachtten we vrolijk voor de brug die nu 
weer dicht gaat, of open dat kan ook. Terug in 

IJ wisselden we weer van zetel en zat ik voorin 
tot Ulr, fiets naar huis en kom in U terecht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was weer, zoals altijd, zeer aangenaam in 
Hendrik-Ido-Schildmanskinderen-Ambacht en 
de Oostendam. Goede verzorging, 
aangename sfeer, gezelligheid, wel geestig 
dat die bejaarden die op het laatst 
binnenkwamen met hun rollators, al onze 
kaasstengels probeerden te jatten, uiteraard 
sprak ik ze toen streng toe, half op z’n 
Rotterdams, waarop we allemaal met 
daverend gelach afscheid namen, ons kent 
ons.  
 

6. Bondstoernooi 
 
Menno van Lienden 
 

 

De uitnodiging voor het Bondstoernooi 2021 is 

nog maar net de deur uit en de inschrijvingen 

lopen al naar de 100 deelnemers. Zoals bij alle 

toernooien komen nieuwe inschrijvingen op de 

reservelijst. 

Medio november zal er gekeken worden naar 

aanleiding van maatregelen vanuit de overheid of 

er ruimte is het deelnemersveld naar 120 te 

brengen. 

Ook bij dit toernooi zal er bij de ingang een 

Coronacheck worden gehouden om het toernooi 

voor alle deelnemers zo veilig mogelijk te houden. 
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7. Dromen in Edewecht 
 
Martin van Thiel 
 

 
Als mijn vader luidkeels ‘Droomland, oh ik 
verlang zo naar droomland’ zong als hij onder 
de douche stond, kon het hele dorp 
meegenieten. Als kinderen vonden wij dat 
maar niets, dat geblèr, maar later ging ik 
tijdens mijn studie parapsychologie dromen 
bestuderen. Zou dat zingen onbewust invloed 
hebben gehad vraag ik me nu pas af. Daar 
leerde ik dat Freud dromen als wensen en 
angsten zag, bedacht het Oedipuscomplex en 
schreef ‘Droomduiding’. En nog steeds duiden 
wij dromen. Zijn afvallige leerling C.J. Jung zag 
dromen als een verwerking van het dagelijks 
bestaan en zo denken wij er ook nog over, zijn 
invloed werkt nu nog door. Voorspellende 
dromen hield ik me ook mee bezig, alsof 
informatie die er helemaal nog niet was toch 
op de een of andere manier beschikbaar zou 
zijn, en mijn hersenen die informatie op 
wisten te pikken.  
Zo fiets ik van huis, over de Basisschool (dat 
kan in Utrecht), zwoegend over vals plat met 
een te zware koffer, de Daphne Schippersbrug 
op en dan zie ik onder mij een Duitse vlag op 
een grijs schip, ik voorspel direct dat een 
Hollander het Mahjongtoernooi in het land 
van de Germanen gaat winnen, dit moet een 
voorteken zijn.  
Met mijn favoriete chauffeuse praten we over 
aangeboren, aangeleerd, Freud, Jung, 

dromen, de betekenissen van dromen, en 
onze voorspellingen voor het toernooi. We 
zien op de treeplank van een ons 
voorbijrazende enorme vrachtauto twee 
klompjes staan, jazeker er komt een 
Hollandse kampioen, dat kan echt niet meer 
missen. De reusachtige giraffe langs de weg 
iets verderop duidt op een Afrikaanse 
winnaar, maar daar lachen we om. 
Thuis heb ik droomkaartjes gemaakt, allemaal 
dezelfde afbeelding, maar de tekst achterop 
verschilt, zoals ‘zeg me jouw droom’,  
‘droom’, ‘geluk is een droom’,  ‘dromen van 
plezier’, en meer variaties. Al mijn 
medespelers krijgen een keuze voorgelegd, 
drie dezelfde afbeeldingen, de tekst zien ze 
niet, en ze kiezen allemaal de middelste van 
de drie afbeeldingen. Waaruit ik concludeer 
of fantaseer dat ze allemaal, onbewust, op de 
hoogste trede van het podium willen staan. 
Andere uitleg is welkom. 

 
In de diverse gezelschappen waarin ik verkeer 
tijdens de mahjongdagen praten we over 
dromen, voorspellende dromen, het 
geneeskrachtige van dromen en als de 
gesprekken eenmaal op gang zijn gekomen 
komen er veel voorbeelden van 
voorspellende dromen naar voren, vaak 
persoonlijk, vaak ook ongelooflijk dat alles zo 
precies gebeurde als gedroomd.  
Het mahjongspelen is zoiets als een 
combinatie van Freud en Jung, het is dromen, 
voorspellen, treuren, verwerken, juichen, ‘ik 
dacht het al’, of vol ongeloof in tranen 
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uitbarsten, want de podiumplaats ver uit 
zicht. Droom in duigen. 
 
Ja het waren prachtige dagen in Bad 
Zwischenahn, Edewecht en Husbäke, zeer 

goed verzorgde maaltijden, ook voor 
vegetariërs, volop eten, drinken, snoep, koek, 
kaas, fruit, we kwamen niet tekort we hadden 
alles, een chow een pung een mahjong en 
elkaar.  
 
Dank aan de organisatie voor het 
verwezenlijken van mijn droom, twee dagen 
heerlijk mahjong spelen, al had het nog wel 
vijf dagen langer mogen duren, en zo denkt 
mijn favoriete reispartner er ook over. 
Op de terugweg praten we over onze droom 
om in Japan te mahjongen, en China, al is er 
in Californië ook een Japanse Riichi 
organisatie, dat kan fijn zijn om daar te 
spelen, ja ik heb al in Kyoto gespeeld, een 
droom verwezenlijkt, maar wensdromen 
blijven eeuwig bestaan. 
Hé kijk daar heb je de giraf weer, hij staat er 
nog, en kijk nou een boot op een auto, we 
lachen en voorspellen tegelijk als we ‘Holland’ 
op de boot zien staan, dat dit stukje nu al 
geschreven is. Al moest het nog wel even 
geschreven worden. Met dank aan mijn 
favoriete reispartner. Wij hebben weer een 
wensdroom tot een fijn einde gebracht. En 
een Hollander uit Assen, is dat wel een 
Hollander, zo tussen die uitheemse 
hunebedden , heeft het toernooi gewonnen. 

Onze voorspelling en zijn droom zijn 
uitgekomen.  
 

8. Raadsel 
 
Menno Deij 
 
Hand speler 1 

 
Hand speler 2 

 
Eigen hand 

 
 

Situatie: twee spelers aan tafel lijken een dure 
hand te kunnen maken, de ene heeft twee 
open pungen van oost en zuid, en een 
gesloten kong van noord. De andere heeft 
twee open pungen draken, rood en groen. 
Verder zijn hun handen gesloten.  
Zelf ga je ook goed, met een open zuivere 
straat en een open pung enen in dezelfde 
kleur. Toch zit je in een lastig parket: 
wachtend op een sluit paar heb je nu twee 
zéér gevaarlijke stenen in de hand, de witte 
draak en de westenwind, waar je er één van 
móet weggooien, passen kan nu eenmaal niet 
bij mahjong! 
 
Vraag: kun je beter de westenwind wegdoen, 
of de witte draak? Motiveer je keuze.  
 

Oplossing raadsel september 
 
De keuze is niet alleen maak je een chow of 
niet, maar ook welke chow maak je dan: 3-4-
5, 4-5-6, of 5-6-7? In het laatste geval, hou je 
een hand over met 1 kans op 16 punten van 
een Pure Shifted Chows. Met een chow 4-5-6 
heb je twee kansen op 16 punten via een Pure 
Straight of een Pure Shifted Chows. Maak je 
een chow 3-4-5 dan heb je zelfs 3 kansen op 
minimaal 16 punten, 1 met een pure Straight 
(met teken 1) en 2 met een Pure Shifted 
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Chows (2-3-4, 3-4-5, 4-5-6 met teken 4 én 3-4-
5, 5-6-7, 7-8-9 met teken 7)! In alle gevallen 
gooi je na het maken van de chow de kringen 
2 weg. 
 

Over een paar 
dingen zijn we 
het snel eens: 
concealed 
hand, all 
simples, tile 
hog en mixed 
double chow. 
Samen 7 
punten. Maar 
is het een 
closed wait ? 

Nee, immers in theorie kan je ook nog uit met 
een kringen 6!! “Hoe dan?”, vraag je, “ik heb 
ze toch alle vier, dus er kan geen vijfde meer 
zijn?”. Maar dat maakt niet uit. Stel dat er al 
drie kringen 6 op tafel zouden liggen, dan krijg 
je ook geen closed wait met kringen 7. Dus je 
betaalt 30 strafpunten en verwerft eeuwige 
hoon als je hier “Hu!” zegt. Maar je mag 
kringen 7 wel zelf pakken uiteraard. Of wacht 
tot je een (bijna) willekeurige ander steen 
tussen de 2 en 8 van de muur pakt, maak de 
concealed kong kringen 6 en je bent altijd 
wachtend met tenminste 8 punten.  
 

Er waren dit keer 5 oplossingen, maar niet 
een helemaal goed. 
Gerard v.d. Bie had als enige een van de twee 
helemaal goed nl het eerste raadsel. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

9. Toernooirooster 
 

 

Datum Spelsoort    Naam   

11-12-
2021 

Ricchi 
MCR C+R 
NTS 

Bondstoernooi Schalkwijk NMB 

 
Dit is onder voorbehoud! 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

 

Nieuwsbrief 8 verschijnt op                                    
woensdag 15 december 2021 

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

 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
  

 

 

 
 
 

http://mahjongbond.org/toernooien/
mailto:secretaris@mahjongbond.org

