
 

1 
 

 

Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond 
 

 

Nummer 7, 26-10-2022 

                                                                                                                                      

Beste Mahjongvrienden,     
Voor U ligt de zevende nieuwsbrief van 2022 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
1. Voorwoord van de voorzitter 
2. Ura Dora toernooi 
3. Oostpoort toernooi 
4. Weetjes vanuit de bond 
5. De Oase 25 jaar 
6. Skôn Spel toernooi 
7. Berry Heijn  
8. Altijd, overal en met iedereen 
9. Raadsel MCR 
10. Toernooirooster 

 

 

1.Voorwoord van de voorzitter      

Jack Main 

In de vorige nieuwsbrief was ik verheugd dat er 

een kandidaat-bestuurslid was gevonden en 

kondigde ik een schriftelijke stemming aan over 

het voorstel om Peter den Hartog tot bestuurslid 

van de NMB te benoemen. Ondanks de 484 

voorstemmen (van de 545 leden) heeft deze 

stemming helaas niet geleid tot een rechtsgeldig 

besluit, want daarvoor hadden volgens de 

statuten alle verenigingen moeten stemmen en 

had het een unanieme stemming moeten zijn. Aan 

beide voorwaarden is niet voldaan. 

Daarom heeft het bestuur besloten om op 19 

november 2022 een extra ALV uit te schrijven, 

waarin het voorstel opnieuw ingebracht zal 

worden. Ter vergadering volstaat een 

meerderheid van stemmen om het voorstel wel 

aan te kunnen nemen.  

Ik ben dus nog steeds verheugd dat wij op 19 

november met grote waarschijnlijkheid Peter den 

Hartog als nieuw bestuurslid van de NMB kunnen 

verwelkomen. 

Het afgelopen jaar was het bij sommige 

toernooien moeilijk om voldoende deelnemers te 

vinden. Enkele toernooien zijn dan ook niet 

doorgegaan. Het lijkt erop dat dit niet voor het 

bondstoernooi geldt. Binnen een week zijn er 

meer dan 100 aanmeldingen ontvangen. De NMB-

leden hebben overduidelijk zin in het 

Bondstoernooi 2022. 

En als de energieprijzen tegen 10 december weer 

wat gedaald zijn, dan zetten we de verwarming 

gewoon een graadje hoger. Want tegen die tijd zal 

het mooie weer toch wel voorbij zijn. 

Of op het Bondstoernooi toch een dikke trui 

aan?? Is misschien wel beter. 

 

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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2. Ura Dora toernooi 
 
Janco Onnink 
 
De laatste zaterdag van september staat altijd in 

het teken van het Tsumo! toernooi. Het is dan ook 

buren dag, maar heel Riichi spelend Nederland 

geeft de voorkeur aan dit toernooi. Om klokslag 

10 uur was de start van de 1e ronde en schoot 

iedereen uit de startblokken. Sommige spelers 

hadden nog wat opstart problemen en scoorden 

wel hoog, maar helaas in de min. 

Na de 2e ronde was er de lunchpauze en konden 

alle deelnemers even bijtanken en wat nieuwe 

energie opslaan. Gedurende de middag liep de 

spanning voor de kopposities verder op. 

Jacqueline had een forse voorsprong na de 3e 

hanchan, maar werd in het zicht van de finish in 

de sprint geklopt.  

De 4e hanchan zorgde voor een aantal 

verrassende wijzigingen in de top tien. Uiteindelijk 

was het podium bekend en kan de prijsuitreiking 

starten. 

 

Omdat dit het 10e Tsumo! toernooi was, was er 

een extra prijs voor de nummer 10 in het 

klassement. Timo gefeliciteerd met je 10e plek. De 

komende toernooien wordt deze prijs 

gehandhaafd, we kunnen zeker 25 toernooien 

vooruit. In februari is er dus een extra prijs voor 

de nummer 11! 

 

3. Oostpoort toernooi 

Marjon Main 
 

Na 2 jaar afwezigheid was het op zaterdag 1 

oktober 2022 eindelijk weer zo ver… het NTS-

Oostpoort toernooi in Delft werd weer gespeeld. 

Het was de 10e editie van dit toernooi. Het 2e 

lustrum is een feit. 

Joop van Doorne was in de oude 

deelnemerslijsten gedoken en daaruit bleek dat 

Jenneke Kragt van de tien toernooien tien keer 

aanwezig is geweest. Zij werd door Joop even in 

het zonnetje gezet. 

Ter ere van deze 

10e editie is er een 

mooie 

wisseltrofee voor 

de winnaar in het 

leven geroepen. 

 
 
 
 

 
Het toernooi werd gespeeld aan 10 tafels, met 40 
deelnemers. 
 
Niet om de andere deelnemers te kort te doen, 
maar ik wil toch even de drie spelers helemaal uit 
Groningen apart vermelden. Voor hen was het de 
eerste keer op een NTS-toernooi, anders dan hun 
eigen toernooi. 
 

We hebben vier rondes gespeeld, elk van 75 

minuten. Soms werd er zo “gehaast” gespeeld dat 

er niet de tijd werd genomen om een mooie 

gesloten muur te bouwen. Toch een belangrijk 

onderdeel van het spel. Een mooie muur levert 

een mooi spel op en bovenal zorgt een goede 

gesloten muur ervoor dat de WONG niet kan 

ontsnappen… zo is het mij altijd geleerd. 

Opvallend was dat veel spelletjes in remise zijn 

geëindigd. Joop meldde bij de prijsuitreiking ook 

nog dat er naar verhouding weinig grote uitslagen 

zijn gemaakt. 
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Ik moet daarbij vermelden dat ik dat toch anders 

heb ervaren, toen ik in de tweede ronde samen 

met Ria Rep, Jenneke en Piet aan tafel zat. Ria 

scoorde een grote drie draken, schoon, pungs… 

een overduidelijke 2000 punten. Naast deze 

monsterscore had ze nog een paar mooie handen. 

En ook Jenneke had een prachtige uit.  

Al met al was het een heel gezellig toernooi. 

De poedelprijs, een zak uien, ging naar Paul van 

Daalen. 

Olav Sommers bleek met -11 punten het dichtst 

bij de NUL te hebben gescoord, wat ook een 

eervolle vermelding waard was. 

 

 

Onze eigen Ria Zaal eindigde op de derde plaats, 

Hella Vermij werd tweede en Ria Rep was de 

winnaar. 

 
 
Ria Rep met de wisselbokaal 
 
Zelf heb ik niet om de prijzen meegespeeld, maar 

toen ik in de einduitslag zag dat ik één plaats 

boven mijn echtgenoot Jack was geëindigd, kon 

de dag helemaal niet meer stuk. 

Hopelijk tot volgend jaar!! 

4. Weetjes vanuit de bond 
 
Menno van Lienden 
 
Nederlands kampioen MCR-competitie 2022 

Zoals op de website al aangekondigd is wordt er 

dit jaar geen Nederlands kampioen MCR 

aangewezen. Er zijn te weinig toernooien in deze 

variant gespeeld om een winnaar aan te wijzen. 

Voor het volgende jaar staan er wel weer 

voldoende toernooien in de planning. 

Europees kampioenschap MCR 2023 in Spanje 

Het Open European Mahjong Championship 

(OEMC) van 2020 dat georganiseerd zou worden 

in Spanje heeft een nieuwe datum wanneer de 

goedkeuring van de EMA-board heeft 

plaatsgevonden. 

Deze zal van 12-15 oktober 2023 plaatsvinden. 

Werkgroep wedstrijdwezen en bestuur zal nog 

bepalen welke spelers kunnen deelnemen aan dit 

toernooi. 

 

5. De Oase 25 jaar 
 
Marga Jansen 

 
Onze leden Dewi Satriasaputra (89) en Elza Ko (91)  

hebben 25 jaar geleden Mahjong de Oase 

opgericht. Ze kenden de telling toen niet maar 

gezocht naar een leraar en gevonden. De club kon 

van start met in het begin 6/8 leden in locatie 

Pulse waar we nu nog steeds spelen. In de 

beginjaren kookte Elza eens per maand een 

heerlijke Chinese maaltijd.  

 

Ook huurde de club ergens een huisje om daar de 

omgeving te bekijken maar vooral om tot in de 

kleine uurtjes te spelen en heel lekker chinees te 

eten, natuurlijk verzorgd door Elza. Diverse leuke 

uitjes werden er gemaakt. Wat een fantastisch 

stel! En nog steeds spelen deze dames de sterren 

van de hemel.  
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De wethouder van Sportzaken Edwin Tas heeft de 

dames en alle aanwezigen vereerd met een 

toepasselijke toespraak over Mahjong. Daar kwam 

een prachtige bos bloemen bij.  

 

Het Bestuur was voor deze gelegenheid gekleed in 

rood-gouden jurkjes met Chinese hoedjes.  

 

 
 

 

Onze leden en oud-leden gingen bij binnenkomst 

op de foto met een feestslinger. Daarna langs de 

koffiebar met appeltaart en slagroom naar de 

prachtig versierde feestruimte.  

 

 
 

 
 
We hebben twee keer een optreden gehad van 

voordrachtskunstenaar Mieke van Oostveen. Uit 

het hoofd hield ze ons geboeid met haar 

gedichten en verhalen. 

 

 
 
Het IJsselsteinse Zeemanskoor heeft ons twee 

keer verrast met geweldige liedjes en polonaise 

melodietjes. We hebben gehost en gedanst. De 

stemming zat er goed in. Of kwam het door de 

advocaatjes met slagroom? 
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We hebben tafels ingericht met spulletjes 

verzameld over de afgelopen 25 jaar. Leuk om 

even in te kijken. Op deze tafels lagen ook de 

ingepakte presentjes welke alle leden meekregen 

na het sluitstuk van deze dag een Chinese 

rijsttafel. Daar hebben we ons te goed aan gedaan 

en zelfs doggie bags mee naar huis kunnen 

nemen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
We kunnen terugkijken op een supergeslaagde 

dag. Mede dankzij de medewerking van Greet en 

Truus van Pulse. Ook niet te vergeten 

correspondent Lysette Verwegen van 

Zenderstreek onze plaatselijke krant, waarin zij 

een mooi stuk plaatste. De foto’s zijn van 

Bernhard Brosi. Geposeerd en niet-geposeerd, hij 

heeft ons super verrast met alle foto’s. Onze 

hartelijke dank allemaal.  

 

 
 

WAT HEBBEN WE ALLEMAAL 
GENOTEN ! 

6.Skôn Spel toernooi 
 
Olav Sommers 

Na een paar “last minute” afzeggingen door covid 
en familieomstandigheden en een flexibele 
houding van een reservespeler kon het Skôn Spel 
toernooi 2022 toch van start gaan. Bij de 
competitie waren er 48 deelnemers waaronder 
zes Duitsers. Na de eerste ronde nam verrassend 
Anne Bogman de leiding. Op de voet gevolgd door 
Sabine Manten en Jaap Croeze. De tweede ronde 
richtte een waar slagveld aan. Er was nog maar 
één speelster met het volle pond aan tafelpunten, 
de Duitse Nadine König. Met een flinke 
tussensprint nam Pauline van der Linden de 
tweede plek in. Anne Bogman speelde goed mee 
en behield een derde plek. 

Een blik op de stand na de derde ronde gaf een 
vertrouwd gevoel. Bijna allemaal namen die je in 
de top verwacht. Pauline van der Linden ging van 
twee naar één, Oscar van den Nieuwendijk nam 
die vrijgekomen plek over. En vanuit een overvol 
middenveld sprintte Anton Kösters naar het 
“virtuele” brons. Bogman viel ver weg naar een 
14e plek. Stond de tweede ronde al borg voor 
geschonden blazoenen, de vierde was zo mogelijk 
nog dramatischer. Het slechte nieuws voor 
Pauline van der Linden was dat ze haar tafel niet 
won. Het goede nieuws was dat Oscar van den 
Nieuwendijk zijn tafel ook niet won. Daardoor 
behield de Nieuwerkerkse haar eerste plaats waar 
de import-Zeeuw de zure druiven van een vierde 
plaats moest smaken. Terug van weggeweest pakt 
Sabine Manten de tweede plaats terwijl Floor 
Perquin een reuzensprong maakt van de twaalfde 
naar de derde plaats. 

 

https://mahjongbond.org/wp-content/uploads/2022/10/Podium_Skon_Spel_2022_C-scaled.jpg
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7. Berry Heijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorige week maandag hebben we afscheid 
van je genomen. Het was een mooi afscheid, 
waarbij je zelf een grote vinger in de pap hebt 
gehad. 
Ik heb je leren kennen als een ontzettend 
vriendelijke man, die voor iedereen een goed 
woord had. 
Als “opvulling” van de tafel kon je je geen 
betere wensen. En niet omdat je niet alle 
prijzen wegsleepte, maar omdat je de sfeer 
aan de tafel hoog in het vaandel had zitten. 
Berry, ik ga je missen. 
 
Ria van der Putten 
 

8. Altijd, overal en met iedereen 
 
Olav Sommers 
 
Multi talent 

Vandaag begint deze rubriek zoals die bedoeld is. 

Een spontane uitnodiging. Deze kwam van Floor 

Perquin en dus gaat het naar Arnhem. Geheel 

tegen onze natuur in waren we deze keer ruim op 

tijd. Dat gaf ons mooi de gelegenheid vast wat 

rond te neuzen in de gezellige kamer. Behalve 

veel boeken ontwaarden we ook drie 

mahjongspellen. En twee pakken koeken. 

Vooralsnog gaat het de goede kant op. Als ook om 

19:30 uur clubgenoot Gerda Clobus komt, met 

tafel, kunnen we los. Na intensief overleg wordt 

besloten om Riichi te spelen. Floor wil zich daar 

wat meer in gaan verdiepen en wij (Jacqueline en 

ik) moedigen dat ten zeerste aan.  

Het eerste dat opvalt is dat er heel goed voor de 

gasten wordt gezorgd. Er is een overvloed aan 

lekkere dingen. Hoewel mijn weegschaal maar vol 

blijft houden dat ik wat minder zou moeten eten, 

bezwijk ik toch. Floor eet net zo hard mee. Maar 

waar zij een keurig figuur houdt vraag ik me af 

wat er bij mij dan fout gaat. Nou dat wordt even 

fijntjes uitgelegd. “Ik fiets en loop veel” Met een 

vriendin heeft ze bijvoorbeeld een fietsvakantie 

gehouden door Frankrijk. Duizend kilometer voor 

de lol op de fiets. Tevens is ze op dit moment in 

training om volgend jaar een marathon te kunnen 

lopen. 

Terwijl de eerste stenen op tafel liggen gaat het 

gesprek over het beroep van Floor. Velen weten 

dat ze vertaalster is tussen de Nederlandse, 

Engelse en Chinese taal. Ook wil ze graag mensen 

kennis laten maken met het Chinees door middel 

van cursussen. Daarmee werd ons vermoeden 

bevestigd dat ze met mahjong kennis had 

gemaakt tijdens haar studie. Dachten we. Floor is 

erg geïnteresseerd in geschiedenis. Zeker die van 

China vond ze enorm boeiend. En zo kwam 

mahjong in haar leven. Later is daar nog de taal bij 

gekomen. 
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Zoals reeds gememoreerd, is Floor een sportief 

type. Zo schuwt ze ook een wedstrijd in het Gelre 

Dome niet. Haar ouders hebben een seizoenkaart 

van Vitesse. Maar als zij verhinderd zijn, gaan de 

kaarten door naar Floor die daar weer dankbaar 

gebruik van maakt. Ook het onlangs gehouden 

WK-volleybal werd door haar bezocht. Ondanks 

alle bezigheden blijft er ook nog tijd over voor 

haar zes neefjes en nichtjes. Ja, tante Floor heeft 

het er maar druk mee. 

   

Skôn Spel toernooi 2022                                                 

v.l.n.r.  Jurgen, Kris, Liesbeth en Floor 

“Wat heb ik voor leuke dingen meegemaakt op de 

toernooien?” herhaalt Foor de vraag. Daar kan ze 

zo snel niet op antwoorden. We helpen even haar 

geheugen op te frissen door de twee 

toernooiwinsten aan te halen. “Oh ja, het eerste 

Domtoren toernooi” Dat was nogal een gedonder 

met de uitslag en het loopschema. Gelukkig 

hebben ze dat in latere jaren goed hersteld. En 

het jaar daarvoor was er de winst van het Rode 

Draak Twente toernooi. Dat was een hele 

spannende ontknoping. Floor prijst zichzelf 

gelukkig dat ze nog nooit wat negatiefs heeft 

meegemaakt tijdens een wedstrijd. 

De stenen vliegen in hoog tempo over de tafel 

maar de score doet er nauwelijks toe. Niemand is 

geïnteresseerd in de punten. Floor gaat vrolijk 

verder. “Ik ben lid van de Stichting Hoogbegaafd!” 

Niemand aan tafel kijkt ervan op. Maar ondanks 

doorvragen wordt niet echt duidelijk wat daar 

gebeurt. Veel duidelijker is haar eetclubje. Samen 

koken en samen eten. Klinkt voor mij als een 

paradijs. En zo krijg je nog eens wat mensen over 

de vloer wat weer een mooie stok achter de deur 

is om je huis een beetje opgeruimd te houden. 

Ook artistiek staat Floor haar vrouwtje. Op de foto 

zien we een paar zelfgemaakte schilderijen.  

 
 

Maar ook de beeldjes in huis zijn zelf gemaakt. En 

natuurlijk een prachtige gepimpte klok.  

En over de klok gesproken. De tweede ronde is 

inmiddels ook alweer gespeeld. “Zullen we dan 

alleen “Oost spelen?”. Ondanks dat het een 

doordeweekse dag is zijn wij gemakkelijk over te 

halen. Floor, geboren in Gendt (met dt) heeft haar 

opleiding gehad op de Hogeschool in Maastricht. 

Haar muziekkeuze is ruim te noemen. Ze luistert 

graag naar “gouwe ouwe” maar ook de 

hedendaagse muziek houdt ze bewust bij. “Oh ja, 

ik zat ook in het team dat het eerste 

kampioenschap voor clubs heeft gewonnen. 

Vergeet dat niet op te schrijven.” Zo komt er een 

einde aan een leuke avond Riichi spelen met 

Gerda en Floor. We hebben de punten niet 

genoteerd dus de uitslag zal voor altijd een groot 

geheim blijven. Dit in tegenstelling tot onze 

gastvrouw. Die was zeer open, vriendelijk en 

gastvrij. Dankjewel. 

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 06-

23197457. Dan maken we een afspraak. 

 

mailto:penningmeester@mahjongbond.org
mailto:weverke24@hotmail.com


 

8 
 

9. Raadsel NTS 
 
Anton Kösters 
 
Een NTS-raadsel met een MCR-randje. In de MCR-

puntentelling is winnend spel mogelijk van 

‘omkeerbare’ stenen. Dat zijn:  

 

 
 
De vraag is: wat is de hoogste puntwaarde in NTS 

die je met deze stenen kan maken?  

Nb. We laten eventuele verdubbelingen voor 3 of 

4 dichte pungs, 3 dichte kongs en 4 kongs buiten 

beschouwing. Dat wil zeggen dat je maximaal 2 

kongs en 2 gesloten pungs mag maken. Evenzo 

laten we de verdubbeling voor Oost buiten 

beschouwing. 

Oplossing raadsel september 
 
Hierbij de oplossing van het vraagstuk: 
Er zijn 6 blokken nl: 
 

                
 

      en   
 
Het zwakste blok moet worden afgebroken de 

volgorde  daarna  en tot slot . 
Dus na minimaal 3 rondes kun je Riichi declareren. 
 

Maximaal aantal punten: Indien  zelf wordt 
gepakt. Riichi-Tsumo-Dora=3 Yaku met 30 
minipunten. Score is op Oost 5800 punten. 
 
Menno Deij kwam tot de juiste oplossing 
 

8. Toernooirooster 

 

Datum Spelsoort    Naam Locatie  

5,6-11 
2022 
 

Riichi 
MERS II 

Schoon 
spel 

Berghem  

12-11 
2022 
 

Riichi Niji Onder 
voorbehoud 

 

10-12-
2022 

MCR C+R 
 NTS 
Riichi 

NMB Schalkwijk  

 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 8 verschijnt op                                    
woensdag 14 december 2022                                               
Kopie inleveren vóór 11 december 2022 bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
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