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1.Voorwoord van de voorzitter
Jack Main
De zomer is helaas bijna voorbij en voor de
meeste verenigingen begint het volgende clubseizoen weer. Dat betekent elke week op de club
Mahjongen. Ik hoop op veel Wong voor iedereen.
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En ik ben verheugd dat de oproepen van het
bestuur, om je als bestuurslid aan te melden, een
eerste resultaat hebben gehad, met de
aanmelding van Peter den Hartog als kandidaatbestuurslid.
De Algemene Ledenvergadering benoemt de
bestuursleden van de NMB, maar de stemming
daarover kan ook schriftelijk plaatsvinden zonder
dat de Algemene Ledenvergadering in vergadering
bijeen is.

Daarom hebben alle besturen begin deze week
een mail ontvangen met de vraag om hun stem uit
te brengen over het voorstel om Peter den Hartog
tot bestuurslid van de NMB te benoemen.
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was
de uitslag nog niet bekend, maar ik ga er van uit
dat het bestuursvoorstel wordt gesteund en wij
Peter als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen.
Maar dit is nog maar de eerste aanmelding die
nodig is. Om de continuïteit van de NMB in de
toekomst te waarborgen, hebben we nog een

aantal aanmeldingen nodig van nieuwe
bestuursleden, die op termijn taken van de
huidige bestuursleden kunnen gaan overnemen.
Ik hoop dat het spreekwoord “Als het eerste
schaap over de dam is.” ook hier geldt!!!!!

wedstrijden deelgenomen. En met één van de
aldaar gewonnen mahjongsets gaan we dadelijk
spelen. De stenen worden voor de eerste keer
gebruikt. We voelen ons enorm vereerd.

2. Altijd, overal en met iedereen
Olav Sommers

Stille wateren …
Voordat we überhaupt bij Anton een voet over de
vloer hebben gezet was er uitgebreid mailverkeer
geweest. Eerst een afspraak, vervolgens een
bevestiging van de afspraak. Dan nog een
herinnering en een uitgebreide verkeersupdate in
verband met werkzaamheden rond Delft. En als
laatste een telefoonnummer. Gewoon voor het
geval dat. Zo kennen we Anton. Hij laat niks aan
het toeval over. Desondanks lukt het ons maar
ternauwernood om op tijd te komen.
Nadat we het immense appartement
binnenstappen krijgen we eerst een rondleiding
langs prijzen en aandenkens. En dat zijn er niet
weinig. Een blik op de website van de EMA leert
dat Anton heel veel Europese toernooien heeft
gespeeld met meer dan gemiddelde resultaten.
Maar ook in Azië heeft Anton aan diverse
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Ook Anja is trots op haar clubgenoot. Maar ze
geniet ook nog steeds van háár enige overwinning
ooit op een toernooi. Dan volgt de eerste
verrassing van de dag. Anja vindt één keer winnen
genoeg. “Ik heb het gevoel ervaren, waarom dan
nog een keer”? Zo’n filosofische opmerking komt
niet uit de lucht vallen. Anja, moeder van een 28jarige zoon, heeft dan ook wel het één en ander
meegemaakt in haar leven. Ze wil er verder niet
over in detail treden maar voor de
geïnteresseerden is er veel terug te vinden in het
boek met gedichten dat ze heeft geschreven.

Om nog even terug te komen op de mailwisseling.
Anton nodigde ons uit voor een NTS-uitdaging.
Het advies de puntenkaart goed te bestuderen
wierp zijn vruchten af. In het eerste spel valt het

geluk mijn kant op. Met een schitterende “Hof
van Peking” (1 t/m 7 van één soort, één van elke
wind en één van elke draak) win ik de eerste
ronde en de hele avond. Voor de rest was het dus
freewheelen voor mij. Maar dat weerhield Anja en
Anton (en mijn vriendin Jacqueline) er niet van om
met mooie handen te laten zien dat ze toch ook
wel talent hebben voor NTS.
Tijdens het diner (uitstekend verzorgt door
Thuisbezorgd.nl) worden wat herinneringen
opgehaald. Anton werd geboren in Vlissingen en
verhuisde op zijn 18e naar Delft om aldaar te gaan
studeren.

Via een studiemaat maakte hij kennis met
mahjong. Met diezelfde speler organiseerde
Anton het, waarschijnlijk, eerste mahjongtoernooi
in Nederland. Na zijn studie belandde hij
uiteindelijk bij Rijkswaterstaat. Behalve het
afwisselende werk sprak ook het motto hem
enorm aan. “Veilige wegen, goed drinkwater en
droge voeten”. Behalve bij de oprichting van de
Nederlandse Mahjong Bond was Anton ook
betrokken bij de totstandkoming van de Franse
bond. Die werd opgericht tijdens een EK MCR in
Nijmegen.
Anja maakte via haar oma kennis met mahjong.
Zittend op haar schoot mocht ze stenen pakken
en wegleggen. De geboren Waddinxveense
werkt(e) als communicatie-medewerkster bij
diverse gemeenten. Nu ze niet meer fulltime
werkt, besteedt ze haar tijd graag als vrijwilligster.
Taalmaatje, speelgoedbank of stichtingen? Men
doet zelden tevergeefs een beroep op haar. Op de
vraag waarom ze bij de N.M.B. de openstaande
vacature “promotie en communicatie” niet in wil
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vullen is ze uitgesproken. Ze wil haar beroep niet
als vrijwilliger doen. Ondanks een voorzichtige
poging mijnerzijds om haar van gedachte te doen
veranderen blijkt ze onvermurwbaar.
Nadat we de eettafel weer helemaal opgeruimd
en schoongemaakt hebben beginnen we aan de
tweede ronde. Bij een blik op de klok schrikken
we van hoe laat het al is. Blijkbaar heeft het
ophalen van herinneringen veel tijd gekost. We
besluiten om nog vier potjes te spelen. Daarin
gaat Anton helemaal los. Met een paar
ogenschijnlijk kleine mahjongs haalt hij veel
punten binnen. Team N.M.B. leert in korte tijd
heel veel NTS-foefjes. Na het vierde potje wordt
er nog kort geëvalueerd. De conclusie is dat
Jacqueline en ik ons gaan inschrijven voor het
Oostpoort Toernooi. Als tegenprestatie gaan Anja
en Anton deelnemen aan het Skôn Spel toernooi.
Wij hebben een leuke en leerzame dag gehad.
Behalve wat hier geschreven staat zijn er ook nog
wat vertrouwelijke zaken de revue gepasseerd.
Op het verzoek dat binnenskamers te houden
geven wij graag gehoor. 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. Olympische vlam op het WK Riichi
Martin Rep

Een symbolische Olympische vlam op het WK
Riichimahjong

De openingstoespraak van Martin Rep wordt
simultaan vertaald door de Japans/Amerikaanse
mahjongspeler Jenn Barr.
Zou ik Chinese voorouders gehad hebben? Mijn
Taiwanese vriend Dragon Chang heeft het me
meer dan eens gevraagd als we spraken over onze
gezamenlijke hartstocht, het Chinese spelletje
mahjong. Anders was het toch niet te verklaren
dat een blonde Hollander met blauwe ogen naar
China, Hongkong, Taiwan en Japan reisde om als
een moderne Marco Polo de culturele schatten
van het Rijk van het Midden te ontdekken?
Ik moest Dragon teleurstellen. Ik stam af van
arme, vloekende boerenknechten uit NoordHolland en van al net zo arme edoch oppassende
en godvrezende Friezen. Maar woensdag in
Wenen twijfelde ik toch een beetje aan mezelf.
Ruim duizend kilometer reizen van Bussum naar
de glorieuze voormalige hoofdstad van het
Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, en daar stond ik
opeens in het feestgedruis in het hotel
Intercontinental Vienna, waar dezer dagen de
ogen van de complete internationale
mahjongwereld op zijn gericht.

Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar des te
opvallender is dat mijn oude mahjongvrienden uit
het Verre Oosten me beslist niet zijn vergeten. In
Japan dwingen grijze haren nog eerbied en
respect af, denk ik dan maar. Hoewel Shigekazu
Moriyama, de grote baas van de Japanse
professionele mahjongbond, zijn haren nu juist
wel weer zwart heeft geverfd.
Meneer Moriyama – Moriyama-san, zeggen de
Japanners – verwelkomde me meer dan hartelijk
in de zaal waar de mahjongspelers klaar stonden
om zich te registreren. We ontmoetten elkaar in
2013, toen we in Tokio plannen bespraken om het
eerste wereldkampioenschap in riichi, de Japanse
variant van mahjong, te organiseren. De Fransen
pakten de handschoen op en maakten van dat
eerste wereldkampioenschap een succes, het
tweede WK vond plaats in Las Vegas. En nu, deze
week, wordt het derde gehouden, hier in Wenen.
Ik heb voor het leven een open ticket om mee te
doen aan het wereldkampioenschap riichi, maar ik
heb dat dit jaar beleefd afgeslagen. Liever reis ik
in plaats daarvan na Wenen met mijn Dicky naar
Italië, dat we sinds de corona niet meer hebben
gezien. Zo’n goede riichispeler ben ik trouwens
inmiddels niet meer.
Toch krijg ik op dit openingsfeestje mijn ‘five
minutes of fame’ als ik de deelnemers aan het WK
even mag toespreken. Een Olympische sport zal
mahjong nooit worden, aldus de teneur van mijn
verhaaltje, maar we worden wel degelijk verlicht
door de Olympische vlam.

En ik genoot niet alleen van het warme bad van
spelers uit de hele wereld, ik mocht ook heel even
in het middelpunt van de aandacht staan.
In Nederland doe ik niet zo gek vaak meer mee
aan mahjongtoernooien. De competitie heeft
sowieso stilgelegen tijdens de coronapandemie en
is maar net weer op gang gekomen. De jongere
generatie spelers kent me nauwelijks meer, laat
staan dat ze weten dat ik betrokken was bij de
oprichting van de Nederlandse Mahjong Bond en
de Europese kampioenschappen.
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Ik droomde dat ik aan de voet van de berg
Olympus in het oude Griekenland stond. Boven op
die berg brandde een grote vlam. Het was de
Olympische vlam, die symbool staat voor
vriendschap en sportiviteit tussen alle volkeren.

Overal om me heen waren atleten. Ze waren aan
het hardlopen, ze wierpen met de speer, ze
sprongen over horden, ze waren bezig met allerlei
sporten.
Ik voelde me heel gelukkig en ging toen op zoek
naar atleten die het spel speelden waar ik het
meest van hield. De hele dag zocht ik mensen die
het spel mahjong speelden. Maar ik vond er niet
eentje.
Het was al donker toen ik verdrietig en moe naast
een hutje ging zitten. Binnen zag ik een
uitnodigend licht en ik hoorde stemmen.
Ik ging naar binnen en daar zag ik ze: vier spelers
die stenen roerden en muren bouwden. Ik was zo
blij, ik moest bijna huilen.
Waarom, zei ik, spelen jullie niet buiten, in het
open veld, verlicht door het licht van de
Olympische vlam?
De spelers, die vrolijk hadden zitten kletsen,
werden stil.
Toen zei een van hen: Het is heel jammer, maar
we zijn niet welkom op de Olympische Spelen.
Maar een andere speler zei: Het is niet zo erg, we
zijn blij zolang we mahjong kunnen spelen.
Toen stond er een derde speler op en hij zei:
“Maak je geen zorgen, Martin. Kom met mij mee.
Ik heb op je gewacht. Mijn naam is Shikegazu
Moriyama en ik heb een belangrijke taak voor je.”
We gingen naar buiten en vanaf daar konden we
de Olympische vlam in de verte zien. Toen keek hij
me in de ogen, pakte mijn hand en zei:
“We voelen allebei die Olympische geest. Waar
hebben we die vlam voor nodig?

Welkom bij het Derde Wereldkampioenschap
Riichi Mahjong!

In ons brandt het vuur van het mahjong al heel
lang. We kunnen mahjong over de hele wereld
verspreiden, net als de Olympische gedachte.
Samen kunnen we een nieuwe vlam aansteken.”
In zijn hand hield hij een mahjongsteen. Hij liet die
aan me zien: het was de oostenwind. Toen legde
hij een steen in mijn hand.
Maar net toen ik naar die steen wilde kijken, werd
ik wakker en realiseerde ik me dat het maar een
droom was.
Nu, een week later, ben ik hier in Wenen
aangekomen. Ik zie zoveel blije gezichten, ik zie
Moriyama-san en al zijn vrienden, en ik besef: ik
ben wakker geworden in een andere droom.

In 1988 heb ik met succes de Cursus “Calculeren
in de Bouw” afgerond. Ik heb verschillende
soorten vrijwilligerswerk gedaan, waarbij ik het
werk bij de Archeologische Dienst van Delft (als
fotograaf van archeologische voorwerpen) héél
erg heb gewaardeerd. Tussen 2008 en 2012 heb ik
een fotografiebedrijfje gehad, dat helaas door de
bankencrisis van 2008 na verloop van tijd niet
meer rendabel was. Sinds 2009 ben ik bezig de
bouwgeschiedenis uit te pluizen van de “RoomsKatholieke Schuilkerk van Schalkwijk”. Het tijdvak
van deze kerk en zijn opvolgers loopt van circa
1685 tot 2009. Ik heb inmiddels zoveel nieuwe
dingen gevonden, dat ik bezig ben daar een boek
over te schrijven.

De droom, de droom van Moriyama-san en mij, hij
is uitgekomen.
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4. Kandidaat-bestuurslid
Beste bestuurders en
leden van de
Nederlandse
Mahjong
Verenigingen.
Ik ben Peter den
Hartog, ben 68 jaar
jong en woon in
Schalkwijk,
gemeente Houten.
Ik ben gescheiden en
heb een fantastische
dochter van 29 jaar.
Ik speel NTS en heb 4 jaar in Delft gespeeld. Sinds
2016 speel ik in Hilversum. In Houten heb ik twee
groepjes waar ik les aan geef.
Ik heb me aangemeld bij het bestuur van de
Nederlandse Mahjong Bond voor de functie van
penningmeester.
Ik heb 40 jaar in Delft gewoond, waar ik aan de
Technische Hogeschool in 1986 ben afgestudeerd
als bouwkundig ingenieur met specialisatie
Monumentenzorg.

Ondanks mijn huidige bezigheden houd ik genoeg
tijd over om me nuttig te maken in het bestuur
van de Nederlandse Mahjong Bond

zweterige onderarmen plakken en tafels werden
steeds een stukje verschoven om niet in direct
zonlicht te hoeven zitten.

5. Het Nisseroi’s Midzomer
Tuinspektakel

Hoogland en Bouwman wisten zich in hanchan 3
en 4 te handhaven, maar Bakker zakte door een
slecht resultaat weg naar de middenmoot. Uw
correspondent wist van dit verlies te profiteren
met een goede score, en steeg zo naar de top van
het klassement. Kwam het door zijn zomerse
uitdossing? Door een betere gewenning aan warm
weer vanwege een recent verblijf in het tropische
Florida? In ieder geval zou hij de leiding niet meer
afstaan.

Pieter Potmeer

Op 16 juli werden wij verwelkomd in de tuin van
Sonja Meulendijk in Nistelrode voor het inmiddels
traditionele Zomertuintoernooi. 20 deelnemers
van Riichiclub Niji zouden het tegen elkaar
opnemen voor een kans op eeuwige roem en
prachtige prijzen. Uw correspondent werd dit jaar
voor het eerst ook uitgenodigd en toog die
zaterdagochtend gedost in zomertenue vol goede
moed naar Nistelrode.

Spannender werd het aan de onderkant van het
podium. Meermaals klonk een blije stem door de
ruimte: “dora, dora, dora!” Olav Sommers was in
goede vorm en wist de nodige hoeveelheid ura
dora op te vissen waardoor hij richting de top
steeg. Jos Dermout had ook een goede dag, en
wist drie van de vijf hanchan te winnen en verder
alleen tweede te worden. Helaas bleven de echt
grote klappers voor hem uit, waardoor hij niet kon
meedingen naar de toernooiwinst.
Na de vijfde hanchan moesten wij nog even
wachten op de uitslag. Eerst konden wij genieten
van een maaltijd met meerdere soorten pasta in
verschillende sauzen, een frisse salade, en als
dessert een huisgemaakte parfait van
Bastognekoeken.

Na een hartelijke ontvangst met koffie en cake
konden wij beginnen aan de eerste hanchan. Al in
deze hanchan ging de hoogste score van de dag
naar Foppe Bakker met een resultaat van 58.700.
Na de tweede hanchan werd hij in de top drie van
de ranglijst vergezeld door Ans Hoogland, die
goede zaken deed met een Kokushi Musou
(dertien wezen) op Oost. Ivar Bouwman, die als
enige beide hanchan had weten te winnen, stond
op nummer 1.
Hoewel de dag met een aangename temperatuur
begon, en door het afdak en de grote partytent
voldoende bescherming tegen de zon beschikbaar
was, zou na de lunch de temperatuur desondanks
behoorlijk oplopen. Mahjongstenen voelden
steeds warmer aan, puntenstokjes bleven aan
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Er waren bij de prijsuitreiking zomerse prijzen
voor de eerste vier geplaatsten: voor Jos Dermout
de vierde plaats en een nieuwe zonnebril, Ans
Hoogland op drie met een decoratief stukje

houtsnijwerk, Ivar Bouwman op twee met een
beeldje van een mier, en op één uw
correspondent, die werd verblijd met een
bundeltje tuingereedschap, hoewel hij op de
eerste verdieping woont. De poedelprijs, een zak
smakelijke kaasbolletjes, was voor Trees Meijer.
Bij deze dank aan alle aanwezigen en vooral ook
de organisatie en uitstekende verzorging door
Sonja Meulendijk et al., en tot een volgend
toernooi!

6.WK 2022 in Wenen
Foppe Bakker
5 Nederlanders vertrokken op verschillende dagen
om deel te nemen aan het WK 2022. De
deelnemers waren: Anneke Keyl, Ans Hoogland,
Robert Bodde, Martijn Gulmans en Foppe Bakker.
Het toernooi werd gehouden in het pompeuze
Intercontinental Hotel.
Twee deelnemers verbleven hier,
de andere 3 deelnemers verbleven
in de nabijheid. De reis naar
Wenen werd door drie deelnemers
met het vliegtuig bereikt, de
andere twee deelnemers waren met de trein
afgereisd.
Op de foto is de trap te zien naar de speelzaal.
Op woensdag 24 augustus waren de vijf
Nederlandse deelnemers aanwezig bij de opening
en naar Oudhollands gebruik werd uitgebreid
gediscussieerd over de reis- en verblijfkosten.
Voor de officiële opening moest je een nummer
pakken uit een pot waarmee je kon zien op welke
tafel je de 10 hanchan moest spelen.
Het was zo georganiseerd dat je elke hanchan een
Japanse speler aan de tafel had. Na de opening,
waar ook Martin Rep nog een praatje hield, werd
er gespeeld onder het genot van een hapje en een
drankje, echter om 21.00 uur was de zaal redelijk
leeg.
Op donderdag volgden er enige plichtplegingen en
uitleg wat je wel en wat je vooral niet mocht aan
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tafel en daarna werd de koebel (
echt) geluid,
ten teken dat het toernooi begonnen was. Alle
152 deelnemers hadden het idee wereldkampioen
2022 te worden en Masaharu Tomotake zijn beker
af te nemen, maar helaas na de 1e hanchan waren
er al deelnemers die deze gedachte maar hebben
laten varen. Na de 1e hanchan was de koffie goed
verzorgd met lekkere zoetigheden, je kon zien dat
hier een zeer goede catering bezig was, jammer
dat men weer moest spelen.
Voor de 2e hanchan werd nog geëvalueerd wat
beter moest, door hoofdscheidsrechter Manuel
zowel in het Engels als in het Japans. De
scheidsrechters zouden hierop toezien. Daarna
ging de koebel weer
en konden we de
hersenen pijnigen
hoe we de andere
drie spelers een
nederlaag konden
toedienen.
Na de 2e hanchan stonden alleen Ans Hoogland en
Foppe Bakker nog in de plus, Anneke Keyl
(ondanks mooie handen) en Robert Bodde
moesten diep in het stof bijten, respectievelijk 46.200 en -55.800.
In de zaal waren twee speciale speeltafels waar de
deelnemers opgenomen werden en de hanchan
eventueel gestreamd kon worden.
De foto hiernaast laat de opstelling zien van de
speciale tafel en de verantwoordelijke voor de
opnames.
Zo werden op de eerste dag nog 3
hanchan gespeeld en kon de
uitslag opgemaakt worden na 5
hanchan: Martijn Gulmans: -7.300,
Ans
Hoogland -8.200, Foppe
Bakker -17.900, Robert
Bodde -63.900, Anneke
Keyl -127.900. Een echte
bedreiging van de top
waren we niet. De 5
hanchan werden nog
geëvalueerd tijdens een gezellige lichte maaltijd in
het stadspark.
De Nederlanders waren het erover eens de

volgende dag vol in de aanval te gaan en een gooi
te doen naar de kwartfinales (32e plaats)
Vrijdagmorgen om 09.00 ging de koebel voor de
6e hanchan. Van de vijf deelnemers scoorde alleen
Foppe Bakker een plusje (+6.700), maar de foto
van Nederlandse vertegenwoordigers vergoedde
een hoop (de stemming bleef positief)
De laatste 4 hanchan lieten echter een duidelijke
verbetering te zien, Ans Hoogland en Foppe
Bakker wonnen 3 hanchan en Robert Bodde won
2 hanchan. Martijn Gulmans en Anneke Keyl
scoorden beiden 1 plus.
Dit alles resulteerde in de volgende eindstand na
10 hanchan:
Ranglijst
40e
41e
111e
115e
150e

Naam
Bakker
Hoogland
Gulmans
Bodde
Keyl

De uitsmijter was zondagmiddag. De finale kon
rechtstreeks gevolgd worden op een groot
scherm.
Drie Japanse commentatoren verzorgden het
commentaar. De finale werd gespeeld over 2
hanchan.

Het volgende wereldkampioenschap Riichi wordt
georganiseerd in Japan in 2025, dus drie jaar
oefenen en spelen om de resultaten van dit jaar te
verbeteren.

7. Het Negen Poorten toernooi
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Gisteren vond de 15e editie van het Negen
Poorten-toernooi plaats in een warm
IJsselstein. In het post-corona tijdperk komen
de MCR-toernooien wat traag op gang. De
tweedaagse Dutch Open lijkt dit jaar nog niet
te worden georganiseerd en hetzelfde gaat op
voor het traditierijke Rode Draak Twentetoernooi.
In wijkservicepunt De oase verschenen
uiteindelijk 84 deelnemers in de arena, een
startveld dat pas in augustus aangroeide tot
ongeveer het niveau van 2019.

Totaal
+47.500
+47.400
-52.600
- 57.600
-205.900

Zaterdag was er een minitoernooi, waarbij je
prijsjes kon winnen. Hier waren de Nederlanders
ook niet bij machte enige rol van betekenis te
spelen.
Zaterdagmiddag en zondagmorgen kon men vrij
spelen en advies vragen aan Japanse profs.

Eric van Balkum

Jonge spelers succesvol in IJsselstein

Alsof het in de zaal nog niet warm genoeg was
speelde zich een verhitte strijd af aan de 21
tafels. Bleven de winnaars in beide
categorieën bij de 14e aflevering nog
ongeslagen, ditmaal lukte dat alleen Gerda van
Oorschot bij de competitiespelers.
Met zeer bedachtzaam en uitgekiend spel wist
ze haar in totaal 12 tafelgenoten aan de
zegekar te binden. Opvallend was dat de
uiteindelijke nummers 2 en 3 – Luuk van
Balkum en Cees van den Brink – elkaar in de
eerste ronde troffen.
Die leverde beiden een valse start op, waarbij
de 19-jarige Haarlemmer zijn veel ervarener
concurrent het ene puntje afsnoepte. Allebei
wonnen ze de resterende drie partijen en
passeerden daarmee alle andere deelnemers
(behalve de winnaar natuurlijk).

is de steen , die van de muur komt
is de Dora wijzer

v.l.n.r.: Luuk van Balkum (2e) – Gerda van
Oorschot (winnaar) – Cees van den Brink (3e)
Bij de recreanten waren de verschillen een
stuk kleiner. Antoinet Paap (Paarse Draak)
trok uiteindelijk aan het langste eind met twee
overwinningen en evenveel tweede plaatsen.
Diezelfde prestatie leverde thuisspeler Thea
van Kats, maar zij scoorde minder
mahjongpunten. Met haar toernooizege
maakte de 25-jarige winnares dit toernooi tot
een succesvol evenement voor de jongeren.
Ook de 5e en 6e plaatsen van dit jaar bij de
competitiespelers debuterende Yorick
Bonnema en de al vaak gelauwerde Twan van
den Nieuwendijk bevestigen die tendens.

Wat is de volgorde van weggooien van stenen? Na
hoeveel rondes kun je Riichi declareren?
Wat is het maximaal aantal punten indien je Riichi
declareert?

Oplossing raadsel juli
Je kunt 5 stenen wegdoen: bamboe 1, bamboe 4,
teken 3, teken 6 of teken 9.
Er is geen informatie over wat er al is weggegooid,
dus als je dan kijkt naar hoeveel stenen er nog in
het spel zijn waarmee je wachtend kunt worden
dan is dat 19 stenen voor bamboe 1, bamboe 4 en
teken 9, en maar 12 stenen voor tekens 3 en 6.
Dus in de eerste instantie is bamboe 1, bamboe 4
of teken 9 een goede optie.
Als je dan gaat kijken naar waarmee je wachtend
kunt worden als je hebt weggegooid, dan maakt
dat niet uit, met kringen 3 of 6 en tekens 2, 5 of 8
word je wachtend.
Bij weggooien van bamboe 4 houd je echter de
mogelijkheid van een gemengde straat open, en
bij bamboe 1 en teken 9 niet. In alle gevallen is
mixed shifted chows ook een optie. Het beste om
weg te gooien is - in mijn analyse - dus de bamboe
4.
Er was een goede oplossing van Jurgen v.d. Brink

8. Toernooirooster
v.l.n.r.: Michel Lamers (3e) – Antoinet Paap
(winnaar) – Thea van Kats (2e)

8. Raadsel Riichi
Foppe Bakker
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Datum
24-092022
01-102022
08-102022

Spelsoort
Riichi

Naam
Tsumo!

NTS

Oostpoort
toernooi
Skôn Spel

MCR
C+R

Locatie
Hendrik Ido
Ambacht
Delft
Berghem

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien/
Nieuwsbrief 7 verschijnt op
woensdag 26 oktober 2022
Kopie inleveren vóór 23 oktober 2022 bij:
secretaris@mahjongbond.org
Mahjong
...
Steengoed!
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