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Voorwoord van de voorzitter
Jack Main
Dit laatste voorwoord van de laatste
nieuwsbrief van het jaar 2021, had ik willen
beginnen met het terugkijken op een
succesvol en leuk Bondstoernooi 2021. Het
bestuur heeft er alles aan gedaan om het
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Bondstoernooi binnen de geldende regels
door te laten gaan, maar in de week voor het
toernooi kwamen er steeds meer afmeldingen
van deelnemers binnen. Met dat duidelijke
signaal kon het bestuur niet anders doen dan
het Bondstoernooi 2021 annuleren. Jammer,
maar het is niet anders.
En ook in het begin van 2022 zullen we geen
normaal toernooirooster kunnen
samenstellen. Sommige clubs waren alweer
voorzichtig aan het denken om hun toernooi
te organiseren. Maar ook hier heeft het
bestuur de clubs het advies moeten geven om
te overwegen om de toernooien in het eerste
kwartaal van het jaar te verschuiven naar
later in het jaar.
Ook het clubleven was in het najaar op volle
stoom gekomen en op menig door-deweekse-avond werd er weer voor een
clubcompetitie gespeeld. En bam……, daar

kwam de nieuwe variant en een forse
toename van besmettingen, waardoor we ’s
avonds weer met een sociale lockdown te
maken hebben. Al voelt het nu toch anders
dan de eerste keer, maar dat zal wel een
kwestie van gewenning zijn. En als de
geruchten waar zijn, wordt deze lockdown
verlengd tot in het volgende jaar 2022.

de ontvangst bij Het Mahjong Genootschap
uit Almere.
Oprichtster Anita Neve heette ons welkom in
haar atelier annex clubhuis.

Kortom, zo bezien eindigt het jaar 2021
weinig positief. Toch hoop ik dat iedereen een
manier kan vinden om de Kerstdagen en Oud
en Nieuw met elkaar op een goede en
gezellige manier door te brengen, zodat we
toch met een positief gevoel het jaar 2022
kunnen ingaan. Want het wordt beter!
Vorig jaar en ook dit jaar heb ik heel vaak mijn
voorwoord van de nieuwsbrief afgesloten met
de woorden: “Blijf veilig”. Ik had vurig
gehoopt dat dat nooit meer hoefde, maar
onder deze omstandigheden kan ik toch niet
anders afsluiten dan met: Een goed uiteinde
toegewenst en bovenal: Blijf veilig!!!

2. een goede borrel met tweelingen
Olav Sommers
Een goede borrel met tweelingen.
Nog niet eerder was de naam van deze
rubriek meer van toepassing dan op
donderdag 4 november jongstleden. Overal,
altijd en met iedereen. Ook in de prostitutie is
dit een veelgehoorde kreet. Maar om op een
regenachtige avond vanuit Noord-OostNoord-Brabant naar onze jongste provincie te
rijden is geen sinecure. Hartelijk was echter
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De koffie en koekjes stonden al klaar. Vrijwel
meteen werd ik met mijn neus op de keiharde
feiten gedrukt. Ondanks mijn pogingen om
een beetje verstaanbaar Nederlands te praten
was één van de eerste vragen of ik helemaal
uit België was gekomen. Gelukkig ging het
gesprek daarna snel over op mijn “favoriete”
onderwerp, Amsterdam. Een kwartiertje later
druppelden de eerste leden binnen die allen
blij verrast waren omdat er weer nieuwe
gezichten binnen waren. Groot was de
teleurstelling echter niet toen ze hoorden dat
wij slechts van de bond waren en alleen maar
kwamen helpen
bij de uitleg van
het Riichi.
Neve is bij de
oude garde een
bekende naam.
Zelf lepelde ze
meteen een
heleboel namen
op zoals Dimphy,
Wil, Anneke,

Anton en Janine. Ze was er een tijdje
tussenuit geweest. Maar door haar dochter,
die met een gebroken been kwam te zitten,
pikte ze het mahjong weer op. Daarbij hoorde
ze dat in haar omgeving diverse mensen
mahjongen, alleen niet in clubverband.
Blijkbaar zit er dus in de polder nog een
enorm potentieel.

om zich in te schrijven voor het
bondstoernooi. Maar daar was men nogal
huiverig voor. “Misschien in 2022, we kijken
wel.” Met die intentie ging het weer richting
huis met de wetenschap dat het een korte
nacht zou worden. Maar het gevoel was goed.
Het Mahjong Genootschap timmert aan de
weg en is van goede wil.

Anita zelf had al wel eens Riichi gespeeld en
ook Rik Hartig was bekend met de Japanse
variant. Dat wil zeggen, hij speelt alleen
online dus de puntentelling zat nog niet in zijn
systeem. Aan mijn tafel zaten drie spelers
(Arjon, Ton en Ilse) die nog nooit Riichi
hadden gespeeld. Maar aan de interesse en
het fanatisme werd mij wel duidelijk dat men
er zeker wat van op wilde steken. Wat niet
meewerkte was het feit dat het voor iedereen
alweer een hele tijd geleden was ze
überhaupt mahjong hadden gespeeld. En dan
meteen een nieuwe variant was misschien
wel iets te veel van het goede. Eén van mijn
tafelgenoten verzuchtte: “Ik ben toe aan een
goede borrel, dan krijg ik tenminste allemaal
tweelingen”.

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. Corona nieuws op de website van
de NMB
Jack Main
In de periode na maart 2020 heeft het
bestuur diverse keren in mails aan de
besturen van de Mahjongverenigingen
aangegeven wat de consequenties waren van
het regeringsbeleid voor het spelen van
Mahjong in verenigingsverband.
Ook is er een protocol opgesteld voor het
spelen van Mahjong bij de vereniging toen
het weer wat beter ging en er steeds meer
mocht.

De tijd vloog voorbij en voor we het in de
gaten hadden was het alweer half elf. We
proberen nog snel enkele leden over te halen
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Maar kortgeleden werd het bestuur door een
aantal leden geattendeerd op het feit dat
deze adviezen van de NMB niet voor de
normale leden inzichtelijk waren. En dat
klopt, want we hebben verzuimd om een
informatiepagina op de website op te nemen,

waar alle leden konden lezen wat het beleid
van de NMB met betrekking tot Corona is.
Dat gaat nu veranderen!
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan
een Corona-informatie-pagina op de website van
de NMB. Daarin zal voor alle leden te lezen zijn
hoe de NMB erover denkt.
Dus: houd de NMB-website in de gaten want die
zal binnenkort uitgebreid worden met een
Corona-informatiepagina.

4. Ezel op het dak
Martin van Thiel
Ezel op het dak.
En ja hoor de ezel staat weer op het dak, dat
viel te verwachten, bokkig als ze is, de
Kerststal is zeker niet naar haar zin ingericht.
Goed die passen we dan speciaal voor jou
aan, we halen de schapen van elkaar die zijn
ook weer eens ondeugend, we halen de
kameel uit de vensterbank, die probeert naar
buiten te klimmen, dan schenk ik de koffie in,
als jij de boterkoek serveert.
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Het geluid van de stenen brengt rust in de
tent, iedereen kalmeert, de eerste
gesprekken nog wel, maar dan daalt een
vredige sfeer neer over de tafel, wacht die
kong kan ik wel maken, luid gelach schalt door
de kamer, dat is dan vier fan erbij in jouw
nadeel.

Als de wijn arriveert zit de stemming er nog
prima in, de ezel balkt, de schapen maken
zachte knorgeluiden, dat heb ik nog nooit
gehoord, ze zijn tevreden, nu hebben ze ook
een fijne stal, weliswaar gekocht op de
vrijmarkt voor een paar centen, maar dat
belemmert de intrinsieke waarde niet, geld
speelt hier geen rol, geluk is wat telt en
warmte. De tweede ronde verloopt nog
gezelliger met nootjes, een Frans kaasje, en
nog een wijntje erbij. Wie er heeft gewonnen
beseffen we niet zo goed meer, als het
kaarslicht van de ontelbare kaarsjes in de
boom onze gezichten verwarmt, rode konen
en een tevreden glimlach, we proosten en

wensen elkaar geluk, wat hebben we toch
weinig nodig om zo tevreden te zijn. Iiiiiiiiiiiiiii
– aaaaaaa klinkt het luidkeels, we weten het
al, ze heeft aandacht nodig, de schapen
blaten alsof ze lachen, de kameel probeert
door het raam naar binnen te klimmen en de
ezel is weer op het dak geklommen, we
lachen en besluiten nog een ronde te spelen,
voor mij kan dit niet lang genoeg duren zeg ik,
pung, kong, precies wat je zegt, Hu !

Omdat de poel van scheidsrechters aangevuld
mag worden wil de NMB nieuwe cursussen
gaan geven voor scheidsrechters in de dop
voor de MCR en Riichi. Deze scheidsrechters
kunnen na de cursus ingezet worden bij
toernooien naast een meer ervaren
scheidsrechter en wanneer een EMAcertificering is behaald ook bij MERStoernooien.
Deze cursussen zullen gegeven gaan worden
in het voorjaar 2022 (zoals de planning nu is
natuurlijk).

5. S cursus scheidsrechters
Wedstrijdwezen Menno van Lienden

Heb je interesse om scheidsrechter te worden
en dus ook scheidsrechter te zijn bij
toernooien binnen Nederland stuur dan een
mail naar de secretaris;
secretaris@mahjongbond.org en geef hierbij
aan voor welke variant je de cursus wilt
volgen.

Een toernooi wie kijkt er op dit moment niet
naar uit?
Iedereen wil zodra het weer kan om de tafel
gaan zitten om een spelletje Mahjong te
spelen of deel te nemen aan toernooien en
hopelijk kan dat in 2022 weer volop.
Bij de toernooien is er een extra element
nodig om ervoor te zorgen dat er bij
onduidelijkheden over de spelregels (en soms
een probleem in de telling op het

Scoreformulier) een onpartijdig, maar
geoefend, persoon meekijkt. Zodat daarna
het spel weer snel hervat kan worden. Het
extra element is natuurlijk de scheidsrechter.
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6. Clubkampioenschap MCR 2022
Menno Deij
In 2019 organiseerde Mahjong vereniging De
Haagse Kringen de succesvolle eerste editie
van het Nederlands Clubkampioenschap MCR
met de Gouden Draak uit Arnhem/Nijmegen
als winnaars. Na 1,5 jaar coronavertraging
neemt de Gouden Draak het organisatiestokje
graag over. Op zaterdag 12 maart 2022 is het
zover: de tweede editie van het
clubkampioenschap voor Mahjong, de MCRvariant.
Bij deze nodigen wij alle mahjongverenigingen
uit voor de tweede editie van het Nederlands

kampioenschap MCR Mahjong voor mahjong
verenigingen.
Save the date: 12 maart 2022
Locatie: Basisschool Stap voor Stap in Elst,
tussen Nijmegen en Arnhem.
Een team bestaat bij voorkeur uit een mix van
2 recreanten en 2 competitie spelers. Spelers
van een team zitten nooit bij elkaar aan tafel.
Zo heeft ieder team de mogelijkheid om het
maximaal aantal mahjongpunten te halen.
Voor deze dag zijn dat dus 4 spelers x 4
punten x 4 rondes maakt 64 punten! Het
winnende team mag zich een jaar lang
Nederlands Clubkampioen noemen.
Op dit toernooi
spelen
recreanten en
competitiespelers
bij elkaar aan
tafel, en hanteren
we de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•

We spelen met spellen zonder cijfers.
Iedere speler telt zelf de punten, dus niet
alleen de eerste acht.
We spelen niet ‘met het mes op tafel’.
Alles in de geest van ’fair play’.
Kleine foutjes mogen gezegd worden op
het moment dat het gebeurt. Bijvoorbeeld
het pakken van de verkeerde kant van de
muur of het vergeten een vervangende
steen te pakken.
Voor de aanmelding van
deze dag krijgen jullie
via de Mahjongbond
binnenkort een
uitnodiging met meer
details over de dag en
het inschrijfformulier,
en kun je het team van
jouw vereniging vanaf
dan aanmelden.
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We organiseren deze dag geheel corona
proof, wat dat op 12 maart precies inhoudt
weten wij ook nog niet. Houd rekening met
dat er een QR-code gevraagd kan worden. Wij
zien de aanmeldingen graag binnenkomen en
kijken uit naar deze spannende dag!
Namens de Gouden Draak,
Annet, Floor, Jurgen, Liesbeth en Menno.

7. Kerstgroet uit Canada
Martin Rep

Elk jaar is de kerstwens van Lila en Allan Weitz
uit Canada aan alle Nederlandse
mahjongliefhebbers
“Kerstmis en Nieuwjaar naderen snel en 2021
loopt ten einde. Voor het grootste deel
hebben Lila en ik niet veel meer gedaan dan
het jaar ervoor. We houden ons rustig, dragen
onze maskers wanneer we niet thuis zijn,
wassen en ontsmetten onze handen bij elke
stop en houden afstand van anderen. We
hebben nul reistijd gemaakt omdat de
Amerikaanse grens gesloten was voor nietessentiële reizen. Pas sinds 8 november is die
weer geopend, maar een PCR Covid-test is
vereist om terug te keren naar Canada. Deze
test kost 200 Canadese dollar, ongeveer 140
euro.
Op het mahjong-front groeide onze collectie
toch met zesentwintig sets, voornamelijk van
internet-veilingsites. Het mooiste spel staat
op de foto op onze kerstkaart. Het is er een
waarvan ik niet wist dat die bestond, terwijl

we toch al twintig jaar verzamelen. Prominent
op de foto staat de Parker Brothers Mahjong
Collection. In 1883 richtte George S. Parker uit
Salem Mass. de Parker Game Company op. In
1898 voegden zijn twee broers zich bij Parker
Brothers Games, die zeer succesvol werden.
In 1923 vroeg Joseph Babcock Parker om de
krachten te bundelen met The Mah-Jongg
Sales Company of America, maar aanvankelijk
weigerde Parker. Voordat het jaar om was,
veranderde hij echter van gedachten en nam
hij het bedrijf van Babcock over. Parker
produceerde een reeks mahjongspellen onder
zijn eigen merk. Hiervan waren vier sets
superieur in kwaliteit. De mooiste was een
kleine witte ivorine doos met ivoren stenen
en kleine stokken. (Ivorine is een kunststof
dat op ivoor lijkt.) Ik kende deze set niet tot ik
die dit jaar op eBay zag. Helaas bracht iemand
anders een hoger bod uit. Tot mijn vreugde
kwam er later een tweede set op eBay en die
kreeg ik te pakken.

Lila en ik wensen jullie goede feestdagen, een
goede gezondheid, veel geluk en een goede
mahjong-jacht voor het komende jaar.

8. Raadsel Riichi
Foppe Bakker

Vraag:
Welke stenen zijn het beste om weg te
gooien?
Geef aan hoeveel kansen heb je dan om
wachtend te worden met de stenen.
De Dora wijzer heeft geen invloed op het
resultaat.
Oplossing raadsel oktober 2021

De vier mooiste spellen van Parker Brothers
staan op de foto, samen met drie exemplaren
van het Mah-Jongg Card Game, de Populareditie en, in de rode doos, het Hongkong-spel.
Het ivorine spel bevindt zich op de eerste rij in
het midden en is voorzien van het beroemde
koperen naamplaatje met ‘Mah-Jongg’ erop,
dat ook op de andere drie dozen staat. Helaas
kon Parker na 1924 de concurrentie met
tientallen andere fabrikanten van
mahjongspellen niet aan. De mahjong-hype
waaide over.
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Het raadsel van de laatste nieuwsbrief was
een moeilijke (er zijn geen oplossingen
ingestuurd), en ook was het niet helemaal
duidelijk dat het ging om de Riichi regels.
In de Riichi regels is het namelijk zo dat als de
derde open pung/kong draken of vierde open

pung/kong winden wordt gemaakt met een
weggegooide steen, dat diegene die die steen
weggooide moet meebetalen als er
uiteindelijk 3 grote draken of 4 grote winden
Yakuman gescoord wordt op een discard van
een andere speler, en ook bij Tsumo! Zie ook
paragraaf 3.3.9 in de Riichi spelregels.
Het verschil in het raadsel is dat van de
spelers die kans maken op de Yakuman speler
1 niet 3 open pungen/kongen heeft, maar
slechts 2 open pungen en 1 gesloten kong. En
dan geldt deze regel niet, want speler 1 heeft
dus niet al 3 open pungen/kongen winden.
Het is dus beter om de westenwind weg te
gooien dan de witte draak, want als die
yakuman gescoord wordt hoef je niet mee te
betalen (tenzij je zelf de winnende steen
weggooit).

Heel fijne feestdagen en een heel
gezond 2022

Jack, Olav, Menno en Ria

Mahjong
...
Steengoed!

9. Toernooirooster

Datum Spelsoort Naam
12-03- MCR C+R Nederlands
2022
Clubkampioen
schap

Elst

Dit is onder voorbehoud!

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
Nieuwsbrief 1 verschijnt op
woensdag 26 januari 2022
Kopie inleveren vóór 23 januari 2022 bij:
secretaris@mahjongbond.org
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De Gou
den
Draak

