Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond
Nummer 1, 26-01-2022

Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de eerste nieuwsbrief van 2022
In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:
1. Voorwoord van de voorzitter
2. Buffelen in Boekarest
3. Afsluitend toernooi Niji
4. Ochtendwandeling met de kraanvogels
5. Raadsel NTS
6. Toernooirooster

1.Voorwoord van de voorzitter
Jack Main
Dit is alweer het eerste voorwoord van 2022 en
de tijd gaat maar door.
Het nieuwe jaar begon natuurlijk slecht met een
nieuwe variant die besmettelijker en gevaarlijker
zou zijn, waardoor Nederland in een lockdown
moest. Maar zelfs dit nieuws wordt de laatste
week ondergesneeuwd door het schandaal bij The
Voice. Een slecht begin van 2022.
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Door de lockdown werden ook alle Mahjongclubs
getroffen en stilgelegd. Na de laatste
versoepelingen van 14 januari is het weer
toegestaan voor sportclubs om te sporten, en dat
betekent voor Mahjongclubs dat ze weer zouden
mogen starten. Toch heb ik nog niet van veel
clubs gehoord dat ze weer zijn begonnen. De
reden daarvoor kan van alles zijn: voorzichtigheid,
speellocaties met horeca-functie die nog gesloten
zijn of een aarzeling om het
coronatoegangsbewijs elke keer te controleren.
Op de website van de Mahjongbond is een
nieuwe pagina gemaakt met het laatste nieuws
over ‘Mahjong en Covid-19’. Ook proberen we
daar vragen te beantwoorden over hoe Mahjong
gespeeld kan worden onder de geldende regels.
Deze pagina wordt na elke coronapersconferentie bijgewerkt met het laatste
nieuws. Dus let op eventuele wijzigingen die op 25
januari worden aangekondigd.
Op de toernooikalender staan in maart de eerste
toernooien gepland. Op 5 maart staat het Sakura
Taikai-toernooi voor de Riichi-spelers gepland en
een week later op 12 maart staat het Nederlands
clubkampioenschap MCR gepland. Ik hoop dat
deze toernooien voorbij het einde van de tunnel
liggen en dat we tegen die tijd weer vooruit
kunnen kijken. Tot die tijd: blijf veilig!!!!

2.Buffelen in Boekarest
Olav Sommers

Michael en Rene
Op twee november 2019 kwam er op de website
van de EMA een berichtje langs. Roemenië was als
22e land toegetreden tot de Europese Mahjong
Bond. Mijn gedachten gingen meteen terug naar
het succesvolle EK Richii dat in het voorjaar van
2019 was gespeeld. Michael van der Sluijs en zijn
Roemeense vriendin, Rene Khezam, kochten drie
afgeschreven mahjongsets. Enthousiast vertelden
ze dat ze naar Roemenië gingen om daar een
bedrijf op te zetten. “En houd er maar rekening
mee dat er een Roemeense bond komt”. Ze
hadden er dus geen gras over laten groeien.
Begin november 2021: Pieter Potmeer laat weten
dat Michael en Rene tussen Kerst en Nieuwjaar in
Nederland zijn. “Misschien is het wel leuk om een
dagje te mahjongen voor een stukje in de
nieuwsbrief”. Nou dan heb je mijn interesse te
pakken. Een afspraak was snel gemaakt en dus
ging het naar het Bossche waar Pieter een leuk
appartement bewoont. Samen met zijn twee
tamme valkparkieten heeft hij het daar
ontzettend
naar zijn
zin.
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Bij binnenkomst blijkt dat het leven in Roemenië
goed is. Michael is zeker niet afgevallen. Ook de
begroeting was meteen helder. Geen vuistje,
elleboogje of ander alternatief. “A hug” zegt Rene
resoluut. En weg was alle ongemakkelijkheid. Na
de koffie kon het echte werk beginnen. De eerste
hanchan.
Michael vertelt dat hij een bakkerij heeft opgezet
samen met een Turkse bakker. Het bedrijf loopt
uitstekend. Terwijl zijn zakenpartner het brood
voor zijn rekening neemt doet Michael het overige
werk zoals inkoop en opslag. Daar gaat een hoop
tijd en energie in zitten. Maar desondanks lukt het
hem, samen met Rene, om de Roemeense
bevolking aan het Riichi te krijgen. Regelmatig
komt men samen om de fijne kneepjes te leren.
Michael laat zijn tafelgenoten vaak maar winnen
om het enthousiasme levendig te houden. “Ik
verlang erg naar een echt toernooi zodat ik weer
eens op niveau kan spelen”. Het online spelen
geniet blijkbaar niet de voorkeur. Zodra de corona
is bedwongen gaat een maand later het eerste
Roemeense Riichi toernooi plaatsvinden. “In
Boekarest. Noteer het alvast maar”. Bij deze.
Terwijl uw schrijver de eerste ronde, na een ruime
achterstand, glansrijk wint en de tweede ronde als
tweede eindigt gloort er de dag-overwinning.
Maar dat was echter buiten de derde ronde
gerekend. Met een hele mooie wacht en de
laatste steen van de muur lag er eeuwige roem op
mij te wachten. Helaas, bamboe acht. Snel
weggooien voor een remise. Hoor ik rechts van
mij plots Pieter “RON” roepen. Met een nog
mooiere wacht wint hij het potje en de hele
ronde. Voor mij restte slechts een vierde plaats.
Wel fijn dat Pieter zijn waardigheid behield. Hij
lachte mij helemaal niet uit en hij herhaalde ook
niet minstens vijf keer dat het wel heel zuur voor
mij moest zijn. Dat schreeuwde uiteraard wel om
een vierde en laatste ronde. Na de diner-break.
De keuze was bami of diepvries-pizza. De
overweging: Bij bami moesten we stoppen met
spelen, bij pizza konden we al spelende wachten
tot ze klaar waren. Die keuze was dus snel
gemaakt. En we zullen voorlopig niet weten hoe
de bami van Pieter smaakt. Onderwijl haalt

Michael oude herinneringen op over hoe hij ooit is
begonnen met Riichi. Het begon met de Japanse
tekenfilmpjes (die je zo niet mag noemen) waarin
mahjong werd gespeeld. Na veel zelfstudie kwam
hij in contact met Marianne en Jaap Croeze. Van
hen heeft hij, naar eigen zeggen, veel geleerd. Net
als tijdens het spelen van toernooien. “Op je bek
gaan is een goede leermeester”. Het finetunen is
door Désirée Heemskerk verzorgd. “Op het
moment dat ik haar leerde kennen was ze tweede
op het EK geworden. Dus daar keek ik wel
tegenop”. Alles wat ik kan en weet heb ik later
weer aan Rene overgedragen.

Tijdens de laatste hanchan blijkt dat Michael de
Nederlandse politiek goed bijhoudt. “Ik ben
Nederlander en mag ook gewoon stemmen” klonk
het enigszins verontwaardigd. “Rutte maakt er
een potje van”. Ook van het reilen en zeilen
binnen de Nederlandse mahjongwereld is hij
behoorlijk goed op de hoogte. Hij onderhoudt nog
innige contacten met een aantal leden. En ook via
Manuel Schlich komt de nodige informatie
binnen. Als laatste heeft Michael nog een
nieuwtje voor de Nederlandse mahjong wereld.
Hij heeft zich verloofd met Rene. Door de eerder
gememoreerde corona is er nog geen
trouwdatum vastgelegd. Maar dat die er komt is
zeker. Rene’s ogen beginnen te fonkelen.
Mocht je, naar aanleiding van bovenstaand
verhaal, zelf zin hebben om een steentje te leggen
met de NMB? Neem dan contact op middels
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penningmeester@mahjongbond.org,
weverke24@hotmail.com of telefonisch op
0623197457. Dan maken we een afspraak.

3. Afsluitend toernooi Niji
Martin van Thiel
Als afsluiting van onze thuiscompetitie Riichi
mochten we met de elite het afsluitende
toernooi spelen. Aan de zijkant van de grote
zaal speelden we onze rondjes, met aan onze
zijde de enorme, uitpuilende prijzenkast.
Waarbij geopperd werd om prijzen te
hergebruiken of voortaan hergebruikprijzen
uit te reiken. Het spelen van Riichi met een
kampioen aan tafel bleek weer lastig, bijna
gelukt, toch net niet en zo werd onze
afstammeling van het Pleistoceen winnaar
van de tafel. En uiteindelijk ook de gouden
winnaar van het toernooi. Later met onze
Oosterbuur aan tafel, vermoedelijk ook een
afstammeling van het Pleistoceen, lag ik nipt
voor, maar de finish bleek verder dan ik dacht
en zo werd zij winnaar van de tafel en ook
winnaar van het toernooi - zilver, geen
duurzaam tafelzilver.
Vroeg in de ochtend bij het betreden van
onze speellocatie waren er de hedendaagse

gebruikelijke rituelen van mondkapje, QRcode, afstand houden en gelukkig niet drie
keer zoenen en zaten er drie beveiligers in
een hoekje. Later bij de koffie zaten ze er nog,
ook tijdens de lunch en nog steeds toen wij na
de prijsuitreiking het pand verlieten. Tja,

goed, ja, goed waarvoor vroeg ik, bewaking
van de vaccins, oh wie wil die dan stelen,
vraag ik me af.
De verzorging rond ons speelterrein was weer
uitstekend met voeding en drinken en toen ik
mijn mondkapje afdeed zei de
bitterballenserveerster spontaan ‘oh nu
herken ik u weer’.

Het was een fijne afsluiting van ons
huiskamertoernooi, met aangenaam
gezelschap, een goede organisatie en een
fijne speellocatie. Fijn dat we met de
steentjes mochten spelen, dat we ons even
van de tijd konden afsluiten, of ons
concentreren op ons eigen kleine universum,
onze kleine wereld, als pleister op de wonde
voor de kleine wereld waar we ons daarna
naartoe begaven. Met de hoop op andere
tijden.
De eerste speelronde van het nieuwe
huiskamerseizoen, met mooie winst, heb ik al
achter de rug en ik kijk nu al uit naar volgend
jaar, het volgende afsluitende toernooi, met
naar ik hoop de zo gewenste duurzame
prijzen. Misschien een doos pleisto –stenen ?
Al met al een geslaagd toernooi met
enthousiaste deelnemers, vele vrijwilligers en
(weer) stralend weer!
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4. Ochtendwandeling met de
kraanvogels
Martin van Thiel
Op mijn bureau staan de
kraanvogels in een kring te
delibereren, gezellig overleg,
genoeglijk samenzijn, grote
vogels, kleine vogels.

In Japan zat ik aan tafel, in een restaurant, en
probeerde mijn benen zo goed mogelijk te
vouwen toen ik aan het tafeltje naast mij
elegante gebaren zag en enkel ogenblikken
later stond een Japanse dame voor mij,
maakte een beleefde buiging en
overhandigde mij een kraanvogel.
Met glimlachen en vriendelijke blikken
probeerde ik contact te maken, maar ze was
al verdwenen, ze had haar goede daad voor
die dag verricht.

Zo overkwam mij datzelfde jaar in de
Dordogne dat onze gastheer ons uitnodigde
voor een fijne maaltijd buiten in de schaduw
van de bomen en dat hij mij toen, gelijk aan
de Japanse dame, een kraanvogel
overhandigde. Hij zei dat hij dat al zo lang

deed en veel op reis was, zodat alle
stewardessen van de KLM hem kenden als
Herman van de kraanvogels. Alles van papier
in het vliegtuig vouwde hij tot kraanvogels.
Vouwde je geen vliegtuigjes vroeg ik nog, nee,
altijd kraanvogels, dat heb ik zo geleerd in

Japan.
Hij nodigde mij uit voor een
ochtendwandeling, toen ik hem vertelde dat
ik elk dag een ochtendwandeling maak.
Samen liepen we vroeg door het bos, heuvel
op heuvel op, hij hijgde, ja ik moet afvallen
van mezelf zei hij, wijzend op zijn buik, we
maakten een beleefde buiging in stilte als
teken van begrip en wederzijds respect en
stonden even stil om naar de vogels te
luisteren.

Dat kan ik niet precies waarnemen door de
kier tussen de luiken. Ze lijken op kraanvogels
zo met hun kapjes denk ik af en toe.
Zondag ga ik kaarsjes aansteken in de

Mariakapel, altijd drie kaarsjes. Dan mediteer
ik even, ogen dicht, soms open, en wandel
dan als een ander mens terug. De
lichtgevende honden zien er dan anders uit,
lichtjes dansend door de donkere nacht. Ik zie
al lichtflarden verschijnen en hoewel het
winter is volgens de kalender, zie ik toch al
eerder licht en kleur. Bloemen zie ik ook,
winterbloemen als teken van een ver
naderend voorjaar.
Stap voor stap, elke dag stap voor stap de
ochtendwandeling, altijd hetzelfde, altijd
anders, elke stap is geluk, elke dag is leven,
elke dag is natuur, elke stap is stilstaan,
stilstaan bij ademen, bij naderend voorjaar,
elke stap een stap dichterbij.
Als ik thuiskom weet ik dat de kraanvogels
hetzelfde denken.

5. Raadsel NTS
Anton Kösters
Mijn ochtendwandelingen volgen rituelen,
routes, mogelijkheden, van huis uit. En soms
vaste patronen. Zo ga ik zaterdag richting stad
en zie dan aan de Oudegracht de nonnen in
een kring meditatief bijeen, delibereren
misschien, of luisteren of respectvol zwijgen.

5

Twee starthanden en een eenvoudige vraag:
welke steen leg je als eerst weg voor de
snelste weg naar een wachtende hand ?

Oplossing raadsel december
Bamboe 7, 16 kansen om wachtend te
worden.
Bamboe 9, 12 kansen om wachtend te
worden.
Het antwoord van Menno Deij was deels
goed.

6. Toernooirooster

Datum
05-032022
12-032022
02-04-

Spelsoort Naam
Ricchi
Wakare No Taikai

23-042022

Riichi

MCR
MCR C+R

Berghem

NL
Elst
Clubkampioenschap
De Reus van
Rotterdam
Rotterdam
Tsumo! Dora
Hendrik
Ido
Ambacht

Dit is onder voorbehoud!

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
Nieuwsbrief 2 verschijnt op
woensdag 2 maart 2022
Kopie inleveren vóór 27 februari 2022 bij:
secretaris@mahjongbond.org

Mahjong
...
Steengoed!
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Niji

