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Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond 
 

 

Nummer 2, 02-03-2022 

                                                                                                                                      

Beste Mahjongvrienden,     
Voor U ligt de tweede nieuwsbrief van 2022 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
1. Voorwoord van de voorzitter 
2. Altijd, overal en met iedereen 
3. Toernooi Oude Draken 
4. Kampioenschap Furiten 
5. Uitnodiging toernooi Groningen 
6. Raadsel MCR 
7. Toernooirooster 

 

 

1.Voorwoord van de voorzitter      

Jack Main    

Het vorige voorwoord sloot ik zoals gebruikelijk af 

met “Blijf veilig”, zoals ik dat sinds het begin van 

deze coronapandemie heb gedaan. En nu, krap 

anderhalve maand verder, is onze wereld weer 

helemaal veranderd. Sinds 25 februari geen 1,5 

meter afstand meer, geen mondkapjes meer, en 

als onze toernooien beneden de 500 deelnemers 

blijven, hoeft er ook geen toegangscheck gedaan 

te worden. Zijn we dan ineens helemaal van 

corona verlost??? Ik zou het willen hopen, maar ik 

durf het nog niet helemaal te geloven. 

 

Wat gelukkig wel hetzelfde blijft in deze steeds 

veranderende wereld, is de regelzucht van de 

overheid. Nu heeft men weer een regel bedacht 

om het witwassen van geldstromen via 

Mahjongverenigingen tegen te gaan. Daartoe 

moeten alle bestuurders van een vereniging 

ingeschreven worden in een zogenaamd UBO-

register. Gelukkig heeft men dit keer wel een 

uitzondering gemaakt voor de kleine 

verenigingen, want die zijn vrijgesteld van deze 

verplichting. De Mahjongbond moet er echter wel 

aan voldoen. 

De besturen van alle Mahjongverenigingen 

hebben deze week een mail met uitleg over het 

UBO-register ontvangen. 

Kijkend naar de toekomst zie ik dat de 

toernooikalender alweer aardig gevuld raakt.  

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 eerste toernooi op de kalender is al op 5 

maart, namelijk het Wakare No Taikai-toernooi 

van de Riichiclub Niji. Ik kijk daar vol verwachting 

naar uit en ik hoop een aantal van de lezers daar 

te treffen.  

Voor iedereen: weer veel speelplezier op de 

clubavonden toegewenst.              

 
 2. Altijd, overal en met iedereen 

 
Olav Sommers 
 
Ary met een y 

Om een mahjongloos weekend toch nog glans te 

geven togen we op een natte, winderige 

maandagavond naar Rotterdam. Een route die ik 

al vaak heb gereden in mijn vorige leven als 

fanatiek Feyenoordsupporter.  

 
 

Yvonne en Désirée Heemskerk wonen in dezelfde 

straat maar met de huisnummers 154 en 910 lijkt 

er toch nog een flinke afstand te zijn. De 

werkelijkheid is echter dat ze allebei in een flat 

wonen waardoor er nog geen 100 meter tussen 

beide voordeuren zit.  

De ontvangst bij Yvonne thuis is hartelijk. Koffie 

met een kletskop en dan als de sodemieter aan de 

gang. “Ik heb niet voor niks mijn klaverjasavond 

afgezegd”. We spelen met grote stenen omdat 

Yvonne eind december aan haar ogen is 

geopereerd en de traditionele riichi-stenen nog te 

klein zijn. Op de achtergrond staat de muziek aan. 

Désirée vraagt of we daar last van hebben. 

“Zolang je maar niet meezingt is het prima”. 

Nadat ik het tweede potje win en daarmee de 

hele ronde worden de pijlen enigszins op mij 

gericht. Zowel mijn woonplaats met alle 

voorzieningen en ikzelf worden met de grond 

gelijkgemaakt. “Is het nog geen tijd om te 

vertrekken?” 

Als regelmatig bezoeker van hardrockconcerten 

leerde Dees mahjongen van vrienden. Het was 

een soort van NTS. Daar ging ze zo in op dat ze er 

al snel meer van wilde weten. En zo kwam ze in 

contact met degene die het haar vrienden had 

geleerd: Janco. Daarna ging het snel. ENMV, 

toernooien, oprichting van de bond en de nieuwe 

varianten Hong Kong, het nog veel complexere 

MCR en het nóg veel leukere Riichi. Door het 

enthousiasme raakte ook Yvonne besmet met het 

mahjongvirus.  

Naast Yvonne en Désirée bestond het gezin verder 

uit vader Arie en zoon Ary. (Met de y van Yvonne). 

Overigens heette de opa ook Arij maar dan met 

een ij. En om het verhaal compleet te maken 

heette overgrootvader ook weer Arÿ maar dan 

met een y met puntjes, al was dat dan weer een 

foutje bij de burgerlijke stand. Blijkbaar gebeurde 

dat in die tijd wel vaker. Papa Arie is een jaar 

geleden overleden en het plan is om dit jaar naar 

zijn favoriete plekje in Frankrijk te gaan om daar 

zijn as uit te strooien. Om de nagedachtenis 

levend te houden is in de slaapkamer van Yvonne 

een hele wand behangen met een uitvergrootte 

foto van die plek. 

Yvonne 

begon haar 

werkzame 

leven, op 

haar 

veertiende, 

als bediende 

bij diverse 

Rotterdamse 

kruideniers. 

Bij één 

daarvan zat 

de eigenaar 

in een vriendengroep waar ook Arie deel van 

uitmaakte. Er was een soort van weddenschap 
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wie met Yvonne uit zou gaan. Na wat vruchteloze 

pogingen was het bij Arie meteen raak. Na een 

verkering van zes jaar werd er uiteindelijk 

getrouwd. En zoals het toen ging deed ze thuis het 

huishouden en verdiende ze nog wat bij met 

poetshuizen. Net als ik vindt Yvonne 

schoonmaken en opruimen ontzettend leuk. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede ronde wordt vooral ontsierd door vele 

verhalen, belevenissen en anekdotes. Daardoor 

holt de concentratie achteruit. Yvonne gooit de 

ene na de andere grote hand uit. Een 

vernietigende blik en cynische uitleg van Dees 

brengen daar geen verandering in. Yvonne pareert 

alles met de ontwapenende opmerking: “Wat 

maakt het uit, het is toch gezellig?” 

Op het einde van de avond vond ik het nodig nog 

wat oud zeer op te rakelen. Désirée werd op het 

EK Riichi in Farnham 2e. Ze ging als lijstaanvoerder 

de laatste ronde in. Ze kon horen dat aan een 

andere tafel de nummer twee aan het winnen 

was. Ze hoefde alleen maar rustig te verdedigen. 

Maar toch wilde ze een mooie hand binnen halen. 

En toen gebeurde het, ze gooide een winnende 

steen weg die een dure hand werd. Weg eerste 

plaats. Maar ondanks deze knappe prestatie vond 

ze haar 10e plaats op het eerste WK veel mooier. 

Ze was de eerste niet-Aziaat. 

Het is al ruim voorbij 23:00 uur als ook de tweede 

ronde klaar is. Graag had ik nog verteld over het 

werk van Désirée en haar plannen voor de 

toekomst als zelfstandige. Ze kan daar zeer 

gepassioneerd over vertellen. Maar de 

schrijfruimte is bijna op. Mijn advies is om haar 

daar tijdens één van de komende toernooien eens 

op aan te spreken. We nemen afscheid. Maar niet 

voordat we Yvonne nog even uit hebben gelegd 

wat een dick-pick is. Mark Overmars kende ze wel 

maar van dat andere had ze nog nooit gehoord. 

Benieuwd of de nieuw opgedane kennis nog voor 

een onrustige nacht heeft gezorgd? 

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. Toernooi Oude Draken 

Jose Sleumer 

 

Zaterdag 19 februari was het zover. Na uitstel 
vanwege covid en het uitrazen van storm 
Eunice kon ons NTS-toernooi doorgaan. 
Mahjongclub De Oude Draken is onderdeel 
van Sociëteit De Harmonie in Groningen.  
15 leden en 4 vaste gastspelers waren van de 
partij. Onze toernooileiding (Marijke Deveer 
en John Doornbos) werkt met een schema 
waarin tafels van 4 én 3 spelers worden 
ingedeeld. Leidend is het eerlijk verdeeld zijn 
hoe vaak je aan een tafel van drie zit.  

 

We spelen volgens de NTS-regels maar wel 
met bloemen en seizoenen en we belonen 
een aantal extra bijzondere spelen. 

mailto:penningmeester@mahjongbond.org
mailto:weverke24@hotmail.com
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Na de Oost- en Zuidronde nam "voorzitter" 
Han Borg de leiding. 
Om even op adem te komen, de inwendige 
mens te versterken en de verdere tactiek te 
bepalen, genoten we na twee rondes van een 
heerlijke lunch, bereid door gastheer René 
van De Harmonie. 
Uiteindelijk wist ook in de West- en 
Noordronde niemand "de voorzitter" meer te 
achterhalen.  
 
Uitslag  
Nr. 3 Peter Poortinga (gastspeler) 
Nr. 2 Hanny Simonnetti  
Nr. 1 Han Borg met maar liefst 14340 punten  
 

 
 

Han mag de geliefde wisseltrofee, de twee 
Chinezen, mee naar huis nemen. 
Jan de Vos ging er met de poedelprijs 
vandoor. 
De top 3 wordt traditiegetrouw bijgeschreven 
op het banier van De Oude Draken. 

 

4. Kampioenschap Furiten 

 

Martin Rep 
 
Zonder dat hij zijn huiskamer ook maar 
hoefde te verlaten, is Martijn Gulmans 
clubkampioen 2021 geworden van riichiclub 
Furiten. Martha Pasterkamp, de kampioen 
van een jaar eerder, eindigde op de tweede 
plaats, Dicky Rep werd derde. 

Wegens de coronapandemie speelde de 
competitie van Furiten zich vrijwel uitsluitend 
online af, op de server van Tenhou.  
Furiten-lid Ruud Cremers maakte daar een set 
regels gereed, die geheel identiek is aan die 
van de EMA (en dus van de Nederlandse 
Mahjong Bond). 
Tot in november speelde de strijd om de titel  
zich vooral af tussen Ruud en Martijn. Maar  

 
gedurende één avond had Martijn wel op een 
ongelooflijke manier de wong aan zijn zijde. 
Op die avond scoorde hij ook nog een 
clubrecord van 121.200 punten in één 
hanchan, juist ten koste van concurrent Ruud, 
die deze schade niet meer kon inlopen. 
Martijn speelt dit jaar mee in het 
wereldkampioenschap, dat, tenzij corona 
weer roet in het eten gooit, in Wenen wordt 
gehouden. Dank zijn clubtitel ziet hij dit 
toernooi met nog meer vertrouwen 
tegemoet.    
Meer informatie op www.furiten.nl  
 

 

5. Uitnodiging toernooi Groningen 
 
Ria van der Putten 

 
De Nederlandse Mahjongbond is trots een 

mahjongvereniging te hebben in “het Hoge 

Noorden”                                                                         

In de mooie stad Groningen spelen “De Oude 

Draken” al vele jaren de NTS-variant.                               

7 mei organiseren zij hun eerste toernooi, 

waar ook niet Oude Draken welkom zijn. 

 

http://www.furiten.nl/
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Ze vinden het spannend, maar willen graag 
mensen van buiten Groningen verwelkomen 
en laten delen in de Groningse gastvrijheid. 
Ben je enthousiast geworden, vraag Jose 
Sleumer naar verdere informatie. 
jhr.sleumer@gmail.com 
 
 

 
 
6. Raadsel MCR 
 
Anton Kösters 

 
Een eenvoudige vraag: welke steen leg je als 

eerst weg voor de snelste weg naar een 

wachtende hand? 

 

 
 
Oplossing raadsel januari 
 
De  voorkeur heeft bamboe 4 of teken 4 weg 
doen. Je bent maar één stap verwijderd van 
een wachtende mixed knitted straight.  

 
 
 
 

7. Toernooirooster 
 

 

Datum Spelsoort    Naam Locatie  

05-03-
2022 

Ricchi 
 

Wakare No 
Taikai 

Berghem Niji 

26-03-
2022 

NTS Witte Draak 
toernooi 

Hilversum Groene  
Draak 

02-04- MCR C+R De Reus van 
Rotterdam 

Rotterdam ENMV 

23-04-
2022 

Riichi Tsumo! 
Dora 

Hendrik Ido 
Ambacht 

Tsumo! 

07-05-
2022 

Riichi Yaki No 
Taikai 

Berghem Schoon  
Spel 

 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

 

Nieuwsbrief 3 verschijnt op                                    
woensdag 13 april 2022                                               
Kopie inleveren vóór 10 april 2022 bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
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