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Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond 
 

 

Nummer 5, 13-07-2022 

                                                                                                                                      

Beste Mahjongvrienden,     
Voor U ligt de vijfde nieuwsbrief van 2022 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
1. Voorwoord van de voorzitter 
2. Altijd, overal en met iedereen 
3. Riichi toernooi Köln 
4. De Reus van Rotterdam 
5. Bamboe Acht NK Clubkampioen 
6. Raadsel MCR 
7. Toernooirooster 

 

 

1.Voorwoord van de voorzitter      

Jack Main    

Wat vliegt de tijd toch. Het is alweer tijd voor de 

laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie.  

In de vorige nieuwsbrief was het duidelijk 

waarover het voorwoord moest gaan: de 

zoektocht naar nieuwe bestuursleden. En eigenlijk 

is er niets veranderd in die situatie. De oproep van 

het bestuur aan alle aanwezige bestuurders op de 

ALV en de laatste oproep in de nieuwsbrief 

hebben geleid tot welgeteld NUL reacties.  

 

 

 

 

 

 

 

Dat is teleurstellend en het is ook geen goed 

nieuws voor de toekomst. Als er NMB-leden zijn 

die suggesties hebben hoe het bestuur de NMB-

leden beter en effectiever kan benaderen, dan 

hoor ik die graag. Want alleen door samen te 

werken is er een gezonde toekomst voor de NMB 

in zicht.  

Ik hoop dat iedereen in de zomervakantie hier nog 

even over wil nadenken. 

 

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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De zon schijnt, het wordt weer warmer; als je 

goed kijkt zijn er ook nog positieve dingen te 

benoemen. Dus toch maar iedereen een fijne 

zomervakantie gewenst en tot ziens in september. 

 

 2. Altijd, overal en met iedereen 

 
Sandra van Wijngaarden 
 
Inmiddels alweer bijna twee maanden geleden 

rijd ik in de vroege ochtend van 16 april naar de 

noordelijkste punt van Zuid-Holland voor een Niji 

dagje. Waar normaal gesproken Olav en 

Jacqueline het land af reizen om ‘een steentje te 

leggen met de NMB’, was het deze keer de beurt 

aan onze twee reporters om uitgehoord te 

worden. Enige weerstand was er eerst wel, want 

concurrentie in het metier van grappen en grollen 

kan bedreigend zijn, maar eenmaal gestart zat het 

duo toch lekker op de praatstoel.  

Op de heenweg in de auto schalde ik mee met de 

Cardigans, maar hoopte dat hun ‘I’m losing my 

favourite game’ mij niet al te letterlijk vandaag in 

het mahjongspel zou overkomen. Op de weg 

opvallend veel witte nummerplaten. Waar de 

eigenaren van deze bolides inmiddels nu in juli 

waarschijnlijk vooral hun handdoek in een kuil 

leggen, was het op 16 april nog de Keukenhof, net 

naast de Mc Donalds naar het schijnt, die druk 

werd bezocht. De bollenvelden lagen er dan ook 

strak bij. 

 

In het huis van Jacqueline stond de mahjongtafel 

al klaar. Ook het toilet was schitterend ingericht 

met diverse prijzen van toernooien. Met haar 

eerste toernooi in de Oase, en de angst voor een 

valse mahjong nog vers in het geheugen van 

Jacqueline. Voor Olav was winst op het Negen 

Poorten toernooi een mooi hoogtepunt, wat 

groots is gevierd bij een - niet zo moeilijk te 

voorspellen welke - fastfood keten.  

Daags voor Pasen stond in het teken van eieren. 

Zo kon je maar beter paaseieren voor je geld 

kiezen. En zorgde de zwaartekracht voor een 

lekker tussendoortje met omelet. Een echt stille 

zaterdag zou het echter, zoals gebruikelijk, niet 

worden. 

De gevreesde vraag ‘wanneer gaan jullie 

samenwonen’ kwam spontaan aan de orde door 

een trouwkaartje van een bevriend stel. Waar in 

nieuwsbrief nummer 4 er voor Ans en Cor niets 

anders op zat dan te trouwen, hecht ons reporters 

duo te veel aan een eigen woning. Toch voerden 

ze vandaag voor het eerst in drie jaar samen een 

lang serieus gesprek. Ook werd aandacht besteed 

aan een andere blije levensgebeurtenis. Waar de 

favoriete voetbalclub van de kersverse opa Olav in 

oktober 2010 niet zo blij was met dit getal, zal de 

kleine Sommers telg binnenkort vol trots kunnen 

tellen. 

 

Voor Jacqueline is de 24-uurs marathon van 

Bamboe 8 een mooie herinnering. Daar kwamen 

diverse mensen die ze niet kende, waaronder 

‘Trees van Cees’. Ik geloof dat de deelnemers zijn 

ingezet om de keukenkastjes op te ruimen, maar 

dit schept toch een band. Waar Jacqueline moeite 



 

3 
 

mee heeft, is het handhaven van grenzen. In haar 

jeugd begon dat al, en woonde ze min of meer op 

het voetbalveld, waar ze door vader en broers 

was meegenomen, en voor allerlei activiteiten 

werd ingezet. En tsja, als je meer tijd doorbrengt 

op mahjongtime met o.a. ‘Brittchi’ (Riichi met de 

Britten) en in gildes dan het aantal uren van je 

werkweek, wordt het wellicht tijd om iets te 

minderen. Dan blijft er ook nog tijd over voor het 

bingewatchen van series.  

Ook Olav heeft een voetbalverleden. Toen hij 

echter wilde laten zien dat hij ook met links hard 

kon schieten schoot het flink in zijn lies, en kon hij 

zich in huis alleen nog met behulp van een bezem 

verplaatsen. Hoog tijd voor een nieuwe hobby. 

Gelukkig kende zijn zus, die ook zijn souffleur is 

voor F1 uitslagen, iemand uit het buurtcomité die 

in Macao had leren mahjongen. Olav bracht zijn 

nachtelijke uren door met het leren van alle 

combinaties en tellingen. Zijn grenzeloosheid 

schuilt vooral ook in sterke verhalen over 

buitenlandse mahjongavonturen. Zoals bier en 

slapen op het strand met John Duckworth, een 

bunker zonder daglicht en een foute vertaling met 

zakdoeken of handdoeken. De stoere verhalen 

van Jacqueline over de grens spelen zich af op het 

EK en WK, en aan de vierkante tafeltjes die vanuit 

de bus in Valencia werden gespot, om vervolgens 

snel uit te stappen, te vragen of er gemahjonged 

mocht worden, en een potje te spelen. Zelfs op 

het vliegveld bleef het spel niet in de koffer. 

 

Met nog wat mooie tips sluiten we een gezellige 

dag af. Van ga een dag lachen met Desiree en 

Sandra, tot een serieuzere aanpak als die van de 

Denen om van elkaar te leren, zodat het 

spelniveau in een land naar een hoger niveau kan 

worden getild. Zij schijnen als een soort 

voetbalscouts elkaar te informeren hoe andere 

spelers het op de toernooien doen. Als laatste nog 

de ambitie van Olav om een nieuwe 

penningmeester te vinden voor in het NMB-

bestuur, zodat hij zelf de promotie en 

communicatie kan stimuleren. Met als doel het 

ledenaantal van de bond van 550 naar 700 te 

laten stijgen. Met zijn inzet en enthousiasme gaat 

dat ongetwijfeld lukken! 

 

3. Riichi toernooi Köln 

Olav Sommers 
 

Riichi zoals het niet bedoeld is. 

Terwijl mahjong spelend Nederland zich op 18 juni 

verzamelt in Pijnacker voor het MCR-toernooi met 

de schitterende naam “Reus van Rotterdam” zijn 

wij verzeild geraakt op een nieuw Riichi toernooi 

in Duitsland. Keulen om precies te zijn alwaar 

Manuel Kameda-Schlich de scepter zwaait over 

Rinshan Kaihou Riichi Mahjong Köln/Cologne. 

  

En dat doet hij niet op halve kracht. Gekleed in 

een traditionele Japanse kimono instrueert, 

stimuleert en communiceert hij in zes talen de 

aanwezigen die op vrijdagavond al een steentje 

willen leggen. Dat waren dus bijna alle 

deelnemers. Er bleven slechts twee tafels leeg. Op 
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alle andere werd gespeeld. Dat wil zeggen. Er 

moest ook bijgepraat en (hernieuwd) kennis 

gemaakt worden. 

Maar even terug naar vrijdagmiddag. Na een reis 

van ruim twee en een half uur (inclusief goedkoop 

tanken) komen we aan bij onze Airbnb. De 

eigenaresse keek ons vragend aan en vroeg zich af 

welke sport wij in hemelsnaam beoefenden. Wat 

was het geval? Bij het boeken van een 

onderkomen krijg je de vraag wat het doel van de 

reis is. Marjoleine had ingevuld dat we meededen 

aan een sporttoernooi. En dan staan wij daar op 

de stoep met onze, verre van, afgetrainde 

lichamen.  

 

Hoe pijnlijk ook, de vertwijfeling bij de 

verhuurster was begrijpelijk. Maar toen het woord 

denksport viel, ontstond er wat meer begrip. 

We waren natuurlijk al voorbereid maar als je op 

een totaal deelnemersveld van 40 personen er 16 

voor België uitkomen stap je toch wat onwennig 

binnen. Buiten de vertrouwde gezichten van Jos, 

Chris, Rudi en Marieke waren er veel leden van de 

riichiclubs uit Brussel en Louvain La Neuve. Voor 

een aantal was het überhaupt het eerste live-

toernooi dat ze speelden en dat hebben we 

geweten. Ook van de organiserende vereniging 

waren er een paar live-debutanten. Verder een 

Japanner, een Canadees, vijf deelnemers voor 

Roemenië waarvan er één natuurlijk Michael v.d. 

Sluijs. En verder nog een aantal nationaliteiten. 

Tot zover het goede (leuke) nieuws. 

In de eerste de beste ronde kom ik aan een tafel 

met twee debutanten. Eén uit België die zo 

ontzettend veel geluk had dat de overige drie 

alleen maar voor de tweede plaats konden 

knokken. De tweede debutant was van de 

plaatselijke club. Die speelde lekker mee tot het 

moment dat er “riichi” werd gedeclareerd. Vanaf 

dat moment speelde hij ultra langzaam. Of het 

onzekerheid was of traineren laat ik in het 

midden. Maar later vertelde hij trots dat hij 

meerdere keren was gemaand om wat sneller te 

spelen … Ik laat het oordeel aan de lezer. 

Een ander opvallend fenomeen heb ik vier van de 

acht rondes mogen ondergaan. Voor het laatste 

potje (Zuid 4) sta ik op een (comfortabele) eerste 

of tweede plaats. In Nederland is het dan een 

beetje verdedigen en eventueel iemand uitgooien 

met een klein handje. Maar in het buitenland 

gaan spelers overduidelijk anders om met “de 

laatste kans”. Daar wordt berekend met wat voor 

een combinatie men alsnog de tafel kan winnen. 

En dan gaan ze er ook vol voor. Hoewel ik daar 

dus vier keer de dupe van ben geworden heeft het 

mij wel aan het denken gezet. Waarom hebben 

wij in Nederland niet die mentaliteit? Ik denk dat 

we daar eens over moeten brainstormen. 

De laatste ronde zat ik aan tafel met drie 

Belgische tegenstanders. Eén daarvan kon het 

toernooi nog winnen. Voor mij was er weinig eer 

meer te behalen dus mijn insteek was lekker 

spelen en proberen de tafel te winnen. Maar nu 

werd er door twee spelers bewust traag gespeeld 

op het moment dat er iemand “riichi” had 

gedeclareerd. Elke getrokken steen onderging een 

diepgaand onderzoek, werd tussen de andere 

stenen gezet. Vervolgens werden alle stenen 

opnieuw gesorteerd en na 30-40 seconden werd 

de getrokken steen weer weggegooid.  
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Elke beurt opnieuw. Voor mij voelde dat als 

onsportief gedrag. Gelukkig had ik niks meer te 

verliezen en uit pure frustratie heb ik maar 

bewust de derde, en enige sportieve, speler 

uitgegooid zodat die de tafel won. Ook niet fair 

van mij maar de frustratie won het van mijn wil 

om te winnen.  

Mocht je, ondanks bovenstaand verhaal, toch zelf 

zin hebben om een steentje te leggen met de 

NMB? Dat mag MCR, NTS of Riichi zijn. Neem dan 

contact op middels 

penningmeester@mahjongbond.org, 

weverke24@hotmail.com of telefonisch op 06-

23197457. Dan maken we een afspraak. 

 
4. De Reus van Rotterdam 
 

Website NMB 
 
De Jong (C) en Mulder (R) reusachtig in Rotterdam 

Het eerste reguliere MCR-toernooi van de 

post-coronatijd vond zaterdag 18 juni plaats in 

Pijnacker. 

De naam was vertrouwd: De Reus van 

Rotterdam. 

Kon de 11e editie in 2019 nog bogen op 120 

deelnemers, de 12e moest men het stellen met 

56 spelers. 

Hopelijk betreft het een gewenningsfase en is 

de opkomst bij de komende toernooien beter. 

Voor de spanning maakte het niet veel uit. 

Zowel bij de 36 competitieve spelers als bij 

hun 20 recreatieve collega’s scoorde de 

winnaar ‘slechts’ 12 tafelpunten. 

Zeger de Jong van de organiserende ENMV 

deed dat als invaller en hij behoorde niet tot 

het octet dat de eerste speelronde won. 

Hetzelfde gold voor de tweede ronde, maar 

met twee daaropvolgende winstpartijen 

presteerde hij toch het best. 

Barry de Vos (Negen Poorten) voorkwam met 

zijn tweede plaats dat het podium uit alleen 

spelers van de thuisclub bestond. 

Twan van den Nieuwendijk werd namelijk 

derde voor zijn clubgenoot Ad van der Linden, 

die met twee winstpartijen een vliegende start 

had. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Barry Vos en Twan van den Nieuwendijk waren al 

naar huis  

Bij de recreanten won wel de speler met de beste 

start. 

Nico Mulder (Haagse Kringen) won de eerste twee 

speelronden, maar kreeg toe een ‘0’ te 

verwerken. Dat deed hij goed, want de laatste 

ronde won hij weer. 

De iets constantere Caroline Warmerdam (Groene 

Hart) verzekerde zich van de tweede plaats. 

Voormalig competitiespeler Jack’lien Pilgram 

(Rode Sleutels) legde beslag op de derde plaats 

dankzij een zeldzame 3-punter in de laatste ronde. 

 

mailto:penningmeester@mahjongbond.org
mailto:weverke24@hotmail.com
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5. Bamboe Acht Clubkampioen 
 
Jurgen Brink 
 
Bamboe Acht Nederlands clubkampioen MCR 

2022 

Bamboe Acht uit Heemstede is de nieuwe 

Nederlandse clubkampioen mahjong. De selectie 

van Bamboe Acht wist op 11 juni het Nederlands 

clubkampioenschap op zijn naam te schrijven. 

Haagse Kringen behaalde de tweede plaats en het 

brons is voor Niji. Het NK vond plaats in Elst onder 

auspiciën van de Nederlandse mahjongbond en 

werd georganiseerd door mahjongvereniging de 

Gouden Draak uit Arnhem en Nijmegen. 

 
 

Het dolgelukkige winnende team 

Na drie rondes is alles nog onbeslist 

De tussenstand na drie speelrondes maakt 

duidelijk dat mahjong nog altijd een spel is waarbij 

vaardigheid en een beetje geluk hand in hand 

gaan. Kongrovers en Bamboe Acht hadden beiden 

29,5 aan tafelpunten wat 61,5% van het maximaal 

aantal te behalen tafelpunten. Een uitstekende 

score, maar een podiumplaatsen was nog niet 

veilig, want de nummer 7 na drie ronden, Niji, 

stond maar 5,5 tafelpunt achter. In totaal 

maakten 7 teams nog een reële kans om 

kampioen te worden. 

Een collectieve rilling ging door de zaal toen de 

tussenstand getoond werd 

 

 

Bamboe Acht na bloedstollende 4e ronde 

Nederlands kampioen 

Alles kwam dus aan op de allesbeslissende vierde 

ronde. Bamboe Acht uit Heemstede wist in de 

nagelbijtend spannende slotronde de titel van 

Nederlands clubkampioen binnen te halen. De 

spanning, stress én de temperatuur in de 

speelzaal liep in de slotronde flink op. Dankzij een 

goede score van de selectie van wist Bamboe Acht 

in de finaleronde de Kongrovers te passeren. 

 
 
Gaat deze gemengde straat in wording de 

beslissing over het kampioenschap forceren? 

Toernooi in sportieve sfeer op zonovergoten dag  

Op een zonovergoten dag bonden 52 spelers van 

in totaal dertien clubs uit heel Nederland op 11 

juni Elst te strijd met elkaar aan om uit te maken 

wie zich de nieuwe Nederlands clubkampioen 

MCR mag noemen. In een sportieve sfeer vond 

het toernooi plaats in vier speelronden. Op dit 

toernooi speelden recreanten en 

competitiespelers door elkaar en dus waren 
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enkele regels daarop aangepast: kleine foutjes 

mochten straffeloos hersteld worden, maar 

iedereen moest wel geheel alle punten zelf tellen. 

Organisator de Gouden Draak kijkt op een 

geslaagd toernooi terug. Menno Deij-van Rijswijk: 

“er heerste een prettige en competitieve sfeer en 

het is natuurlijk een droomscenario dat het tot 

laatste moment spannend blijft wie er kampioen 

wordt”.  

 
 
In de pauzes was het goed toeven op het terras 

 
 
Opperste concentratie in de speelzaal 

Gouden Draak neemt afscheid van Menno Deij-

van Rijswijk 

De Gouden Draak nam op het toernooi afscheid 

van hun coryfee Menno Deij- van Rijswijk. Menno 

verhuist richting Enschede en hoopt bij de Rode 

Draak in Twente te kunnen gaan spelen. Bestuur 

en leden van de Gouden Draak bedankten Menno 

voor zijn inzet als voorzitter van de Gouden Draak 

en voor zijn voortrekkersrol om het NK voor 

clubteams naar Elst te halen. 

 
 
Bestuurslid Gerda Clobus (rechts) dankt Menno 

voor al zijn werk voor de Gouden Draak 

Uitslag teams na 4 rondes 

Waar de stand na de derde ronde nog ongemeend 

spannend was, blijkt na vier rondes dat het 

podium er flink anders uitziet. Bamboe Acht wint 

soeverein en Haagse Kringen en Nijji weten met 

een goede laatste ronde een podiumplaats te 

bemachtigen. 

 Club 
Tafelpun
ten 

Mahjongpu
nten 

1 Bamboe Acht 39,5 1019 

2 Haagse Kringen 33 243 

3 Niji 32 467 

4 De Negen Poorten 32 193 

5 De Kongrovers 31,5 297 

6 ENMV 31,5 92 

7 Schoon Spel 28 157 

8 De Gouden Draak 28 -213 

9 
Silence of the 
Winds 25 -37 

10 
Het Mahjong 
Genootschap 23,5 -372 

11 Rode Sleutels 22 -289 

12 De Paarse Draak 19 -610 

13 De Vier Winden 19 -957 
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6.Raadsel MCR 
 
Menno Deij 

 
Je bent MCR aan het spelen en na 8 keer een 

steen pakken en een afleggen heb je 

onderstaande gesloten hand. Welke steen doe je 

nu weg, en waarom? 

 

 
Oplossing raadsel juni 
 
Kringen 2 wordt weggegooid aangezien kringen 2 
de zwakste steen is van dit blok van 4 stenen, 
ideaal is dat een blok uit maximaal 3 stenen 
bestaat.  

 

8. Toernooirooster 
 

Datum Spelso

ort    

Naam Locatie  

03-09-
2022 

MCR  
C+R 

De Negen 
Poorten 

IJsselstein  

24-09-
2022 

Riichi Tsumo! Hendrik Ido 
Ambacht 

 

 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 6 verschijnt op                                    
woensdag 14 september 2022                                               
Kopie inleveren vóór 11 september 2022 bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 

        

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens iedereen een hele fijne  

        zomer 
             

 

 

 

                                        Ria van der Putten 
 
 

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

