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1.Voorwoord van de voorzitter
Jack Main
Het is april 2022 en we leven bijna alweer alsof de
afgelopen twee jaar alleen maar een boze droom
zijn geweest. We Mahjongen weer volop bij de
clubs, er worden weer toernooien gespeeld en de
toernooikalender is lekker vol. Maar heel soms
worden we nog herinnerd aan de afgelopen tijd.
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Bijvoorbeeld als een speler van een toernooi de
maandag daarna ineens positief test, of als er een
brief op de mat valt dat je in aanmerking komt
voor nog een boosterprik. Dat laatste overkwam
mij en dan besef je dat corona even pas op de
plaats heeft gemaakt, maar dat het nog niet weg
is.
Een andere zaak die we dachten geregeld te
hebben, is de BTW-plicht voor verenigingen. Het
afgelopen jaar heeft het bestuur de verenigingen
hiervan op de hoogte gesteld en ook aangegeven
hoe een vrijstelling hiervoor, volgens de
belastingdienst zelf, geregeld kon worden. De
slogan van de belastingdienst is: “Leuker kunnen
we het niet maken. Wel makkelijker”. Ik zou bijna
vragen “Hoe dan?”. Want nu blijkt dat de regels
per belastinginspecteur verschillend
geïnterpreteerd worden.

Het bestuur is nu druk bezig om voor die clubs, die
netjes de regels dachten te volgen, een collectieve
aangifte te doen , waardoor die clubs geen
onnodige kosten hebben.

een lach. De andere hoofdrolspeler, Nico
Coevoets, was wel ruim op tijd en had zelfs de
boodschappen voor deze dag al gedaan.

En daarna gloort de Algemene Ledenvergadering
2022 aan de horizon. Door allerlei redenen wordt
deze ALV wat later in het jaar gehouden, namelijk
op zaterdag 14 mei. Heb je als lid van de NMB
vragen, opmerkingen of ideeën, geef ze dan door
aan het bestuur van jouw vereniging, zodat die ze
op de ALV kunnen inbrengen.

Na de koffie en de heerlijke makrons (“eet ze
maar op anders moet ik het straks doen”)
beginnen we aan de eerste hanchan. (Japans voor
ronde).

Als bestuur pogen we al jaren om verse krachten
aan het bestuur toe te voegen, maar zonder veel
succes. Ik verwijs naar een verder stuk in deze
nieuwsbrief waarin staat dat we op zeer korte
termijn een penningmeester zoeken. Ik roep
iedereen op om bij zichzelf na te gaan of dat toch
niet iets is wat hij of zij kan gaan doen. We
hebben jou nodig, simpel zat.

Het eerste wat opvalt als je de kamer rondkijkt is
een enorme kast met bordspellen. De meeste
vallen in de categorie “Kolonisten van Catan”.
Strategische spellen dus. De hele kast is zo keurig
gespiegeld dat elke supermarkt er jaloers op zou
zijn. Ook staan er her en der wat schaakspellen.
Maar niet met van die standaard stukken. Er
wordt gespeeld met draken, soldaten en andere
exotische stukken. “Ja, ik houd wel van spelletjes”
is de verklaring met licht gevoel voor
understatement.

Dit voorwoord sluit ik af met de hoop op een
mooie lente, fijne toernooien, een goede ALV en
een groter bestuur.
Jack Main

2. Altijd, overal en met iedereen
Olav Sommers
Olympische Spelen ook thuis.
Niet voor het eerst in deze rubriek gaat het naar
de Provincie Utrecht maar nu naar de
gelijknamige hoofdstad. De binnenkomst is, zoals
altijd bij Sandra van Wijngaarden, hartelijk en met
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Nico vraagt, oprecht geïnteresseerd, of wij nog
naar de Olympische Winterspelen hebben
gekeken. Zelf probeer ik wel wat mee te pikken.
Vooral het lange baan schaatsen en het

shorttracken kan ik nog wel verteren. Maar alle
andere onderdelen kunnen me gestolen worden.
De twee dames aan tafel hebben nog minder
interesse. Maar als Nico vertelt bijna alles te
hebben gezien ziet Sandra haar kans schoon. Met
een uitgestreken gezicht vraagt ze of Nico thuis
ook alles heeft gezien of alleen maar op zijn werk
kijkt.
Zo, de eerste ambtenarengrap van de dag is een
feit. Want Nico werkt voor de gemeente
Rotterdam. Als projectmanager kent hij mijn
favoriete stad op zijn duimpje. Overal waar
burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt dat er
verbeteringen aangebracht moeten worden daar
staat Nico paraat om de werkzaamheden tot een
goed einde te brengen. En dat kan gaan over
pietluttigheden als de aanleg van plantsoenen
maar ook over het vervangen van de riolering in
een hele wijk.

Sandra heeft een beroep waarbij je als
scrabblespeler zou watertanden. Het komt erop
neer dat ze manager is van een groep mensen die
geografische informatiesystemen probeert te
standaardiseren. Dat gaat voornamelijk op
Europees niveau en overheden zijn hun grootste
klanten. Zelf zie ik er weinig spanning in maar
Sandra kan er heel gepassioneerd over vertellen.
Terwijl hanchan één en twee een prooi zijn
geworden voor team NMB komt de zoon des
huizes even de kamer binnen geslopen. Het is al
ruim voorbij 13:30 uur en blijkbaar kun je van
uitslapen en gamen ook honger krijgen. Zijn
gezicht springt meteen op “happy” als hij de
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koelkast opentrekt en alle lekkere dingen ziet die
Nico mee heeft genomen. De teleurstelling is des
te groter als Sandra in korte bewoordingen
duidelijk maakt dat hij dat uit zijn hoofd kan
zetten. Uiteindelijk gaat hij toch nog met een bord
vol broodjes weer naar boven.

Een andere hobby van Nico is golf. Uiteraard is de
eerste vraag dan wat zijn handicap is. Blijkbaar
heeft hij die vraag vaker gehad en hij ontwijkt die
dan ook behendig door te antwoorden dat de
verslaving zijn grootste handicap is. Als je daar
dan ook nog bij optelt dat hij vader is van drie
dochters die ook nog eens niet in de buurt wonen
dan kun je uittekenen dat hij een drukbezet man
is.
De derde en vierde ronden herstellen Nico en
Sandra zich enigszins zodat we het kunnen
hebben over de ontmoeting met mahjong. Beide
zijn “into” spelletjes en ook allebei lazen ze in een
plaatselijk krantje een oproep om mahjong te
leren spelen. Sandra hoefde geen seconde na te
denken en leerde MCR bij De Hoeksteen van
Utrecht. Nico was meteen overgehaald en
ontwikkelde een nieuwe verslaving met Riichi bij
Tsumo!
We durven er nooit om te vragen maar als de
gastvrouw en –heer vragen of we mee blijven
eten hebben we niet veel overtuiging nodig. En
ook bij dit diner werden we niet teleurgesteld.
Lekker en gezond gaat dus toch prima samen. Ook
de zoon des huizen probeert het nog een keer. Nu
heeft hij meer geluk en nu verhuist er een vol
bord eten een verdieping hoger. De zon is allang
weer onder als we over de A2 richting het zuiden

rijden. We bespreken wie we graag nog eens in
deze rubriek zouden willen hebben. We worden
het erover eens dat het iemand uit de NTS-wereld
zou moeten zijn. We wachten in spanning af.
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. Greet Kamper in memoriam
Martin Rep
Mahjong-pionierster Greet Kamper-Karman
is niet meer, op 9 maart, drie jaar na haar
beminde Teus is zij overleden, slechts 71
jaar oud
Van de huidige generatie mahjongspelers
zijn er niet veel die haar gekend hebben.
Greet behoorde tot degenen die al mahjong
speelden voordat het spel een officiële
status kreeg, voordat overal in het land
clubs werden opgericht die zich verenigden
in de Nederlandse Mahjong Bond en onder
de paraplu van de EMA ook internationale
toernooien gingen spelen .
De spelers van de generatie van Greet
Karman en haar man Teus Kamper
organiseerden thuis toernooien. Voor
familie en vrienden, er stond heerlijk eten
op tafel en de drankjes in de pauze waren
minstens zo belangrijk als de gescoorde
punten op de mahjongtafel. (Dat was
meestal een gewone tafel, want echte
mahjongtafels waren nog een
zeldzaamheid.) De spelregels waren NTS en
het verste uitje was naar het Vlaamse
Mechelen, waar de Nederlandse
mahjongers massaal op af kwamen omdat
het zo gezellig was in de zaal van Brouwerij
’t Anker, waar het Groene Draak Toernooi
werd gehouden.
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Greet Kamper-Karman was degene die op
een prachtige lentedag in mei 2004 de
winnares werd van dat toernooi.
Net als Teus schakelde Greet na de
oprichting van de mahjongbond over op de
Mahjong Competitie Regels. Maar beiden
waren ook geïnteresseerd in Riichi
mahjong. Soms pasten ze op het huis van
vrienden in Heilig Land Stichting en dan
zochten mijn mahjongmaatje Sjef Strik en ik
hen daar op voor een gezellige Riichi-avond.
Het echtpaar had een warm kloppend hart
voor de mahjongbond. Teus werd na de
oprichting de eerste penningmeester. Greet
ontbrak op geen enkel toernooi; zo bleef zij
ook een vaste gast op het Hilversumse
Witte Draak-toernooi (NTS). Maar nadat het
echtpaar rond 2010 verhuisde naar ZeeuwsVlaanderen, werd als gevolg van de afstand
hun betrokkenheid minder. Toch leerden zij
de halve seniorenflat waar ze gingen
wonen, nog mahjong spelen. Want dat
maakt het leven een stuk leuker en
gezelliger.
Teus overleed daar in 2019, 82 jaar oud. Zo
oud mocht Greet niet worden. Met haar
overlijden is weer een pionierster van het
mahjong in Nederland verdwenen.

Greet
Kamper
met de
trofee
die zij
kreeg als
winnares
van het
Groene
Draak
Toernooi
in Me
chelen,
2004.

4. Stemming EMA

georganiseerd door Niji. Het was ook het laatste
toernooi in het Sportcentrum in Berghem.

Menno van Lienden
Stemmingen binnen de EMA-board
Binnen de EMA-board (de vertegenwoordiging
van landen binnen de Europese Mahjong
Association) zijn er stemmingen geweest over een
aantal onderwerpen.

Een van de onderwerpen was het weer in gang
zetten van de EMA-ranking en de MERStoernooien binnen Europa. Bijna alle landen
hebben hier ‘voor’ gestemd, wat betekent dat
vanaf 1 juli weer MERS-I en MERS-II toernooien
worden georganiseerd. De organisatie van een
aantal toernooien in Nederland hebben al
aangegeven hun toernooien MERS-I en MERS-II te
maken.
Een andere stemming betrof het al dan niet
toelaten van Rusland en Belarus binnen EMAranking en toernooien nu de huidige oorlog
tussen Rusland en Oekraïne woedt. De landen
binnen de EMA-board hebben ervoor gestemd dat
Russen en Belarussen wel mee kunnen doen in
EMA-toernooien, maar niet opgenomen worden
in de ranking en ook zelf geen toernooien mogen
organiseren die MERS-gecertificeerd zijn.

5. Wakare No Taikai
Foppe Bakker
5 maart het Wakare No Taikai 2022 in Berghem.
Op 5 maart werd het 1e Riichi toernooi na Corona
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Vandaar een bijpassende titel, Wakare No Taikai is
vertaald in het Nederlands “Afscheid toernooi”.
Verrassend was wel het aantal buitenlanders wat
meedeed: 2 spelers met Chinese nationaliteit, 2
spelers met de Japanse nationaliteit, 5 spelers
met de Duitse nationaliteit en 3 spelers met de
Belgische nationaliteit. In de voorbereiding werd
de organisatie geplaagd door het Corona spook,
maar zij konden het aantal van 48 vasthouden.
Zelfs op zaterdagmorgen werd Joop Krijgsman als
reserve opgeroepen. Hij heeft het toernooi
verdienstelijk gespeeld hij eindigde op de 10e
plaats.
Opvallend was ook de club uit Keulen (Rinshan
Kaihou Cologne) die kwam opdraven in hun
nieuwe tenue, een vaste speler van hen Sven
Mamaril moest verstek laten gaan i.v.m. een
operatie. Een verdienstelijk plaats van Hiroshi
Kameda, het was zijn eerste toernooi.
Rowin Versteeg van Kinjin uit Eindhoven nam
vanaf de 1e hanchan de koppositie in, hoewel hij
in de 3 e hanchan met hangen en wurgen Ria
Romijn en Manuel Schlich achter zich kon houden.

In de 4e hanchan nam Rowin definitief afstand hij
bleef de 2e speler met ruim 40.000 punten achter
zich. Achter dit drietal voerde Martin van Thiel
trots de subtop aan.
Waren er ook verliezers jazeker, Annelies Stoute
had niet een beste dag en scoorde -116700.
Opvallend was ook de slechte notering van Onze
Olav, nieuweling Rob van Rooij eindigde op de 36e
plaats. De scheidsrechters hebben de problemen
aan de tafels adequaat opgelost en werden
daarom bedankt met een boeketje “thee
chocolade”.

na de ALV van 14 mei 2022, wat anders wil gaan
doen.

Dat betekent dus dat de NMB heel dringend
een nieuwe penningmeester zoekt.
Het bestuur vergadert zo’n negen keer per jaar en
daarnaast zijn er twee ledenvergaderingen.
Een penningmeester heeft natuurlijk zijn eigen
specifieke taken, maar daarnaast denk je
natuurlijk ook mee over alle voorbijkomende
bestuurszaken.
En minstens zo belangrijk is het dat er binnen het
bestuur op z’n tijd ook nog een keer gelachen
wordt.
Heb je interesse of wil je eerst wat meer
informatie over de taken van de penningmeester,
neem dan contact op met Jack Main
(voorzitter@mahjongbond.org), want die zal je
graag meer informatie geven.

Stap over die drempel heen en meld je
aan!!!! DOEN!!!!
7. John Bruinsma, winnaar Gouden
Draak 2002, overleden
Martin Rep
Iedereen kon terugzien op een leuk toernooi waar
de catering weer zeer goed verzorgd was. Bij een
laatste drankje van de op- en afbouwers kreeg het
toernooi nog een vermoeiend einde, de auto van
Jack Main vond het wel lekker in Berghem en
wilde niet starten ondanks verwoede pogingen
van onze Olav, Rob en Anneke. Voor de
einduitslag zie het verslag op NMB-website

6. Penningmeester gezocht
Jack Main

SPOED: Penningmeester gezocht
Na zes jaar trouwe dienst als penningmeester van
de NMB, heeft Olav Sommers aangegeven dat hij,
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Veel te vroeg — hij was net 60 jaar oud, en
nog volop werkzaam als verslaggever bij
dagblad De Gelderlander — is op 27 februari
John Bruinsma overleden aan de gevolgen van
een slopende ziekte.

John was in de beginjaren van de Nijmeegse
mahjongclub de Gouden Draak een
enthousiast en fanatiek speler, net als zijn
vrouw Wendelien Kuit.
In november 2002 won hij in Nijmegen het
Gouden Draak Toernooi, waar toen nog
volgens de Hongkong mahjongregels werd
gespeeld.
Een paar jaar later stopte John als
competitiespeler en beperkte hij zich
voortaan tot potjes in de huiselijke omgeving,
terwijl zijn vrouw bij de Gouden Draak bleef
spelen.
John laat twee kinderen, twee schoonzoons
en een kleinzoon achter.

9. Raadsel

Ria van der Putten

8. Ranking Nederlands
Kampioenschap
Menno van Lienden

Door privé redenen bij de redactie is er dit keer
geen raadsel
Oplossing raadsel maart
De vraag is hier: wil je een pung hand maken of 7
tweelingen? In de eerste situatie zitten de 2
Noordenwinden alleen maar in de weg voor een
pung hand omdat je hiermee geen 2
verdubbelingen kan krijgen. Hier zou ik zeker voor
de tweelingen gaan en de bamboe 8 weer weg
leggen.

Omdat er weer een groot aantal wedstrijden
gespeeld gaan worden (voornamelijk vanaf juni) is
het weer mogelijk om aan de hand van de
gespeelde toernooien een Nederlands kampioen
aan te wijzen aan het einde van dit jaar. De
toernooien van NTS, Riichi en MCR-competitie
zullen dus meetellen voor het Nederlands
kampioenschap in deze variatie. Wie Nederlands
kampioen wordt in MCR-recreanten wordt nog
steeds beslist tijdens de NK-recreanten die door 1
van de verenigingen zal worden georganiseerd. De
beslissende strijd voor NTS zal weer gestreden
worden op het Bondstoernooi in December.
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In de 2e situatie ligt het anders. Hier komt het wel
goed met de verdubbelingen en zou ik deze
mogelijkheid vast houden en teken 5 als eerste
weg doen. Je kan nog steeds met een pung hand
én met 7 tweelingen uit.
Er waren geen goede inzendingen

7. Toernooirooster

Datum
23-042022
07-052022
11-062022
18-062022
25+26
juni

Spelsoort Naam
Riichi
Tsumo!
Dora
Riichi
Yuki No
Taikai
MCR
NL Clubkam
pioenschap
MCR
De Reus van
C+R
Rotterdam
MCR
MCR Dutch
C
Open

Locatie
Hendrik Ido
Ambacht
Berghem
Elst
Rotterdam
Berghem

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
Nieuwsbrief 4 verschijnt op
woensdag 1 juni 2022
Kopie inleveren vóór 29 mei 2022 bij:
secretaris@mahjongbond.org

Mahjong
...
Steengoed!
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Tsumo!
Schoon
Spel
Gouden
Draak
ENMV
Schoon
Spel

