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Beste Mahjongvrienden,     
Voor U ligt de achtste nieuwsbrief van 2022 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
1. Voorwoord van de voorzitter 
2. Altijd, overal en met iedereen 
3. Riichi Dutch Open 
4. Bondstoernooi NTS 
5. Stap voor Stap 
6. Bondstoernooi Riichi 
7. Nieuwe statuten 
8. Bondstoernooi MCR 
9. Nieuwe indeling bestuur 
10. Raadsel MCR 
11. Toernooirooster 

 

1.Voorwoord van de voorzitter      

Het is alweer december en dat betekent dat we 

toe zijn aan de laatste nieuwsbrief van het jaar.  

Het jaar 2022 was een jaar waarin we weer 

teruggingen naar het vroegere leven en waarin de 

corona-maatregelen teruggebracht zijn tot een 

laatste standaard waarschuwing “Ben je ziek, blijf 

dan thuis”. Zolang we onze boosters regelmatig 

nemen, kan het daar hopelijk bij blijven. 

 

 

Vorig jaar was het NMB Bondstoernooi in 

december op het laatste moment afgelast, maar 

afgelopen weekend is het NMB Bondstoernooi 

2022 wel doorgegaan. Met 140 spelers was de 
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Wiese helemaal vol. De inschrijving was zelfs 

gestopt, anders waren er nog meer spelers 

geweest.  

In een prettige sfeer liep het toernooi weer op 

rolletjes. In deze nieuwsbrief leest u daar meer 

over. 

Op een ingelaste ALV op 19 november 2022 is 

Peter den Hartog door de ALV tot bestuurslid van 

de NMB benoemd. Daardoor bestaat het bestuur 

weer uit vijf bestuursleden. 

Helaas kan het bestuur echter niet stoppen met 

hun aanhoudende zoektocht naar nieuwe 

bestuursleden, want Ria van der Putten heeft 

aangekondigd dat zij stopt als secretaris van de 

NMB na de eerstvolgende ALV in het voorjaar van 

2023. 

Allereerst wil ik grote waardering uitspreken voor 

het werk dat Ria al die jaren voor de NMB heeft 

gedaan als secretaris. En afgaande op het 

ovationeel applaus dat Ria ten deel viel op het 

bondstoernooi, toen dit nieuws bekend werd 

gemaakt, zijn de NMB-leden het daar volledig mee 

eens. 

Vervolgens betekent het dat de zoektocht naar 

nieuwe bestuursleden gewoon doorgaat!!!  

 

Op de ALV is afgesproken dat het bestuur een 

overzicht zal maken van de functiebeschrijvingen 

van de bestuursfuncties en een inschatting van de 

hoeveelheid tijd die je voor een bestuursfunctie 

moet besteden. Dit overzicht zal binnenkort aan 

de besturen van de Mahjong-clubs worden 

verstuurd. Dus wil je meer weten over een 

bestuursfunctie, dan kun je terecht bij de 

bestuurders van je eigen club. Maar je kunt 

natuurlijk ook altijd direct het bestuur benaderen 

om informatie te krijgen. 

Doe eens gek en treedt toe tot het bestuur van de 

NMB. We zullen je met open armen ontvangen. 

December is traditioneel de maand van 
Sinterklaas en Kerstmis. De goedheiligman was 
nog niet eens in het land, toen de eerste 
kerstbomen alweer gekocht konden worden. Een 
beetje vroeg naar mijn smaak. 

  

Eind december is vroeg genoeg om rond de 

kerstboom plaats te nemen en te genieten van de 

feestdagen.  

Namens het bestuur wens ik u een mooi uiteinde 

en goed begin van het nieuwe jaar toe. Heel veel 

speelplezier in het nieuwe jaar en tot ziens op één 

van de toernooien in 2023. 

Jack Main 
 

2. Altijd, overal en met iedereen 
 
Olav Sommers 
 
Zo vader, zo zoon 

Na een soepel verlopen voorzittersoverleg met 

een gedeelte ALV om zo een nieuwe 

penningmeester te kunnen installeren, gaat het 

richting Haarlem. Nog snel even wat lekkers halen 

bij de lokale supermarkt en dan nog zeker 200 

meter naar Eric en Luuk van Balkum. Bij 

binnenkomst wordt meteen gemeld dat 
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vrouw/moeder en dochter/zus niet thuis zijn en 

ook niet thuiskomen. Vrouw Karin zit ergens in 

Drenthe en zus Iris in Borssele. Terwijl de koffie 

wordt gezet kunnen we snel even rondkijken in de 

kamer. Daar valt meteen een pick-up op en een 

heleboel muziekdragers. Maar daarover later 

meer. Nog snel even de prijzenkasten 

bewonderen, kennis maken met de kat en dan 

kunnen we beginnen met het eerste potje MCR. 

 

Eric maakte kennis met mahjong via zijn vrouw. Zij 

had een spel en speelde NTS. Samen speelden ze 

meermaals het beroemde en beruchte toernooi in 

Hilversum. Toen er binnen het bestuur besloten 

werd zich aan te sluiten bij de Nederlandse bond 

kwam Eric erachter dat MCR het meest gespeelde 

spel was. Daarom switchte hij naar deze variant. 

Maar in huize van Balkum werd toch gewoon NTS 

gespeeld omdat de dames de overstap niet wilden 

maken.  

Zo rustig en bedachtzaam als we Luuk nu aan tafel 

meemaken, zo’n ongeleid projectiel was hij een 

aantal jaar geleden. Geïnspireerd door zijn vader 

speelde junior al vroeg mee op toernooien. Met 

een overschot aan energie in zijn lijf lukte het hem 

wonderwel om rustig te blijven tijdens het spelen. 

Maar als het Luuk lukte een grote hand te maken 

moest pa toch even een foto komen maken. Het 

verstoorde de hele zaal maar uiteindelijk kon 

iedereen het enthousiasme wel waarderen. Op 

zijn twaalfde werd Luuk Nederlands Kampioen bij 

de recreanten. Waarschijnlijk zal dit record wel 

nooit meer uit de boeken worden gespeeld. 

Eric is de trotse bezitter van twee banen. Eigenlijk 

is het meer een uit de hand gelopen hobby. Hij 

digitaliseert bladmuziek. Eén dag in de week bij 

het omroeparchief. Daar wordt alle muziek dat 

ooit door een orkest op de radio is gespeeld 

digitaal gearchiveerd.  

 

25-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging 

van muziekbibliotheken, muziekarchieven en 

muziekdocumentatiecentra 

De andere vier dagen werkt hij voor podium.net. 

In mijn oprechte interesse vraag ik wat eigenlijk 

het nut is van zijn werk. Dat was tegen het zere 

been. Er volgt een uiteenzetting van zeker 15 

minuten waarin het duidelijk wordt dat, in 

tegenstelling tot kunst, gebouwen, voorstellingen 

enz., muziek niet wordt gezien als cultuur. En dat 

er daarom ook geen geld voor beschikbaar wordt 

gesteld. Weet ik wel dat alleen al Harry Bannink 

3500 muziekstukken heeft geschreven en dat 

niemand zich daar druk om maakt? Nou? Nou? 

Dat kan zomaar verloren gaan. Oké, ik ben 

overtuigd.  
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Omdat Luuk bezig is met drie vakken op de HAVO 

voor volwassenen heeft hij wel wat vrije tijd over. 

Die wordt over het algemeen besteed aan gamen. 

Er zijn ook ruilkaarten mee gemoeid. Ondanks een 

dappere poging om het mij aan mijn verstand te 

peuteren, lukt hem dat niet. Verder een beetje 

stappen met vrienden en, oh ja, werken. 

Terugkijkend op mijn eigen jeugd constateer ik 

dat sommige dingen nooit veranderen. 

De eerste ronde zit erop. Luuk en Eric maken 

samen het avondmaal klaar. De taken worden 

secuur verdeeld. Eric bakt het vlees en kookt de 

groeten, Luuk loopt naar de frietkraam om patat 

te halen. Ook in de culinaire wereld is timing 

allesbepalend. Precies tegelijk komen de 

karbonaadjes, de snijbonen en de friet op tafel. 

Chapeau voor de keuken. Het gesprek gaat over 

hun club “Bamboe Acht”. Beiden houden van 

competitief spelen en komen dus aan hun trekken 

bij de vereniging. Er zijn daar veel spelers die heel 

graag willen winnen. Om onduidelijke redenen is 

er al een jarenlange strijd gaande tussen Luuk en 

onze Jacqueline. Momenteel is de inzet de 

hoogste score tijdens de herfstcompetitie. “Jacq” 

gaat ten tijde van dit schrijven aan de leiding met 

444 punten. Luuk heeft zich er nog niet bij 

neergelegd. 

Tijdens de tweede ronde vertelt Eric dat hij graag 

meer toernooien zou willen spelen. Vooral in het 

buitenland. Zijn deelname aan het Parijse 

toernooi van 2012 hebben een paar mooie 

contacten opgeleverd. Die zou hij graag willen 

onderhouden. Maar de realiteit is dat zijn werk 

veel tijd in beslag neemt en hij er graag voor zijn 

gezin wil zijn. We waren nog benieuwd of Luuk 

het niet vervelend vindt dat veel van zijn 

tegenstanders een stuk ouder zijn dan hij? Dat is 

dus geen probleem al vindt hij het wel speciaal als 

hij met Twan van den Nieuwendijk aan tafel zit. 

Tussen neus en lippen door laat hij ook nog weten 

dat hij speciaal voor ons zijn stapavond heeft 

verzet. Dat waarderen wij. 

Het loopt tegen 23:00 uur als de stenen 

opgeruimd worden. We maken ons klaar voor de 

autorit naar Noordoost Noord-Brabant als de 

telefoon van Luuk allemaal geluiden begint te 

maken. Zijn vrienden waren benieuwd of het 

mahjong afgelopen was en of hij dan toch nog 

even mee op stap wilde. En wederom constateer 

ik tevreden dat sommige dingen nooit 

veranderen. 

Mocht je, naar aanleiding van bovenstaand 

verhaal, zelf zin hebben om een steentje te leggen 

met de NMB? Neem dan contact op middels 

promotie@mahjongbond.org, 

weverke24@hotmail.com of telefonisch op                   

06-23197457. Dan maken we een afspraak. 

3. Riichi Dutch Open 

Olav Sommers 

Dat (Roe)meen je toch niet? Het jaar was 2019. 
Michael van der Sluijs speelde namens Nederland 
op het EK riichi. We wisten toen al dat hij een 
Roemeense vriendin had, Rene Khezam. Na het 
toernooi vertelde hij dat ze in Roemenië gingen 
wonen. En hij sloot af met de profetische 
woorden: “Wij gaan een nationale bond 
oprichten”. En verdomd, op 2 november van dat 
jaar verscheen op de website van de EMA het 
bericht dat Roemenië als 22e lid werd 
verwelkomd. Voorzitter: Rene Khezam. 

Het jaar is 2022. Michael van der Sluijs speelt 
namens Roemenië op het Riichi Dutch Open. 
Samen met zijn aanstaande bruid, schoonmoeder 

mailto:promotie@mahjongbond.org
mailto:weverke24@hotmail.com
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en goede vriend zijn ze naar Berghem gekomen. 
En dat is niet als tafelvulling. Na de eerste dag 
staat hij tweede met een behoorlijke achterstand 
op de nummer 1, Raúl Ríos Navarro. Derde staat 
op dat moment Robert Bodde, mede geholpen 
door een ongelofelijke score van 103.900 punten. 
Andere Nederlanders die dan nog mogen dromen 
van het podium zijn Bert Claessen (4e), Olav 
Sommers (6e), Ans Hoogland (8e) en Janny van der 
Meer (10e). Maar niets is wat het lijkt bij Riichi. 
Met positieve en negatieve scores kun je zo 10 
plaatsen zakken of stijgen. 

 

De tweede dag haalt Ríos Navarro alleen maar 
positieve scores. En Michael ook, maar telkens net 
iets meer. Zijn achterstand voor de laatste ronde 
begint is 22.700 punten dat is te overbruggen. De 
sympathieke Spanjaard, moreel ondersteund door 
zijn niet-spelende vrouw, wint zijn tafel. Maar niet 
met veel punten. Michael haalt alles uit de kast en 
noteert nog maar eens een monsterscore. Als alle 
stofwolken zijn opgetrokken, wonden verzorgd en 
tetanusprikken gezet blijkt dat Raúl met slechts 
4.300 punten voorsprong met de wisselbeker aan 
de haal gaat. 

 

4. Bondstoernooi NTS 
 
Johanna Karssen 
 
Winterse perikelen (gelukkig beperkt) en het 

vroege opstaan weerhielden vele Mahjongers niet 

om naar het Bondstoernooi 2022 in Schalkwijk te 

trekken. Er speelden vier families, MCR-

recreanten, MCR-competitie, Riichi en NTS. De 

laatste is de kleinste club (let op: al gegroeid van 3 

naar 5 tafels), maar zeker niet minder fanatiek. 

Ben toch benieuwd naar MCR en Riichi; een 

toekomstige uitdaging. 

Volgens Jack Main’s goede schema, mét Mahjong-

logo, zetten de NTSers in vier rondes hun beste 

strategieën en tactiek in. Met heel mooi resultaat. 

Heel onverwachts wist een speler via Kongroof 

Mahjong te halen, of Mahjong na Kong met de 

láatste steen. Maar ook Dertien Wezen, 

Windenslang, Kleine Draak, Zuiver spel, 

Tweelingen enz. kwamen aan bod. Tussendoor 

afleidende vragen of je met de Nasa op reis zou 

willen gaan konden Gerrit niet boeien; hij bleef bij 

de les, maar ..... toch won Jack.  

1.Jenneke Kragt 2. Patricia van Dijk-Schilte 3. 

Jennemieke Gestel 

De maximale score van 2000 kostte twee spelers 

hun boventallige punten; positieve of negatieve 

frustratie? We spelen toch voor ons plezier????....  

Het is een heel sociaal gebeuren. Geen eigen 

speellat bij je, dan leent Joost graag zijn liniaal om 

een mooie strakke muur te maken. En verder 

geen nood, want de ‘kaasblokjes’ blijven goed in 

het gelid staan. Met wat oefening verplaats je je 
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rij stenen probleemloos in de muur, zodat de 

goede geesten niet kunnen ontsnappen. 

De speeldag vloog voorbij en onze zuurstof raakte 

op! Met 11672 punten behaalde Jenneke Kragt 

royaal de 1e plaats, gevolgd door Patricia van Dijk 

Schilte met 8236 en Jennemieke Gestel met 7212 

punten. Samengevat: de Groene Draak uit 

Hilversum. 

Jelle Duinsbergen, ook 

alweer van de Groene 

Draak, werd NTS-

bondswinnaar 2022, 

maar niet met 10.000, 

maar slechts met 2000 

punten verschil. 

Graag tot volgend jaar! 

 

 
 
 
 
 

 

 
5. Stap voor Stap 
 
Olav Sommers 
 
Een tijdje geleden namen de nabestaanden van 

Adrie van Geffen contact op met het bestuur. Er 

waren nog een aantal cursusboekjes “Stap voor 

stap” en wat andere boeken die ter overname. En 

of wij ze over wilden nemen? Daar hadden we wel 

oren naar. Maar misschien was het wel een beter 

idee dat de Nederlandse Mahjong Bond het 

copyright overnam. Daar hoefde de familie van 

Geffen niet lang over na te denken. Waar kun je 

het gedachtengoed en werk van Adrie beter 

onderbrengen dan bij de NMB? En zo geschiedde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen hebben wij 200 stuks “Stap voor 

stap” laten drukken, waarvan er alweer 50 

verkocht zijn. Maar geen nood. Voor de mensen 

die ook nog interesse hebben in één of meerdere 

exemplaren, zij kunnen terecht bij de werkgroep 

P&C. Die is te bereiken middels een mailtje naar 

promotie@mahjongbond.org. 

 

6. Bondstoernooi Riichi 
 
Jacqueline Oudshoorn 

 
Riichi 

kampioen 

Olav Sommers 
 

 

Als vriendin 

van één van de 

bestuursleden 

van de NMB, 

die tevens een 

dikke vinger in 

de organi- 

satorisch pap van het bondstoernooi heeft, lift ik 

wel eens mee op de woelige baren van de 

voorbereiding. Het zal ook wel niet meevallen: 

mailto:promotie@mahjongbond.org


 

7 
 

140 deelnemers in vier verschillende wedstrijden. 

Materiaal dat op tijd op de locatie moet zijn, zaal 

inrichten, inschrijven, loopbriefjes, catering, 

(wissel)trofeeën, scores invoeren. Ik denk dat veel 

mensen geen idee hebben wat er allemaal komt 

kijken bij het organiseren van zo’n grote 

wedstrijd.  

Maar goed, ik mag het allemaal van dichtbij 

meemaken. Afspraak is om 07:30 uur in 

Schalkwijk. Dat betekent om 06:45 wegrijden en 

wat nog erger is: om 06:00 uur gaat de wekker. 

Op een zaterdag waarbij uitslapen tot een uur of 

10 eerder regel dan uitzondering is. Gelukkig staat 

de koffie al klaar als we “De Wiese” betreden. En 

al snel komt de rest van het bestuur binnen 

gedruppeld. Iedereen in opperbeste stemming. De 

tafels staan nog niet allemaal op z’n plaats als de 

eerste spelers zich melden. Van veel mensen hoor 

je hoeveel zin ze erin hebben. Zij spelen alleen het 

bondstoernooi en dat is twee keer niet 

doorgegaan.  

Het inschrijven gaat vliegensvlug. Elke variant 

heeft zijn eigen tafel om zich aan te melden. De 

loopbriefjes worden vergeleken. Komen we bij 

elkaar aan tafel? En in welke ronde? Om kwart 

voor tien zit iedereen aan zijn tafel. Jack en 

Menno voorzien ons van de laatste mededelingen. 

En net als ze willen beginnen ontstaat er 

consternatie. Op één tafel mist men een steen en 

aan een aangrenzende tafel hebben ze één steen 

over. “Hoe moeten we dat oplossen?” Gelukkig 

heeft mijn schatje altijd heel veel geduld met 

mensen die vragen stellen waarvan ze zelf het 

antwoord al weten. Op zijn kenmerkende, 

vriendelijke en innemende manier deelt hij de 

twee betreffende tafels mede dat ze er wel uit 

zullen komen. 

Mijn toernooi was niet om over naar huis te 

schrijven. De eerste en tweede ronde waren 

ronduit slecht. Met een goede derde ronde bereik 

ik toch nog de onderkant van de middenmoot. 

Een goede vierde ronde kan me nog naar een plek 

bij de eerste vijf brengen. Helaas waren mijn drie 

tafelgenoten geenszins van plan om daaraan mee 

te werken. Ik verdenk ze er zelfs van dat ze wel 

eens expres mij niet uit gooien. Maar dat kan ik 

niet hard maken.  

 
1.  Janco Onnink, 2. Sandra van Wijngaarden  

3.  Ria van der Putten  

Uiteindelijk word ik 15e van 20 deelnemers. Het 

kan mijn humeur niet verpesten. Ik heb een hele 

leuke dag gehad. Wat oude bekenden gesproken 

en nieuwe afspraken gemaakt. Ik kijk nu alweer 

uit naar volgend jaar. 

 
7. Nieuwe Statuten 
 
Jack Main 
 
De statuten van de NMB waren sinds de 

oprichting niet meer veranderd, terwijl de wereld 

om ons heen toch wel iets anders is geworden. 

Wettelijke regels die aangepast zijn, 

mogelijkheden tot digitaal vergaderen vanuit de 

corona-regels en de verenigingsstructuur die de 

NMB hanteert, waren o.a. redenen om eens 

kritisch naar de bestaande statuten te kijken.  

Begin dit jaar is het bestuur begonnen, samen met 

notariskantoor Houthoff te Amsterdam, met het 

samenstellen van vernieuwde statuten. Op de ALV 
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in mei is een conceptversie aan de bestuurders 

van de Mahjong-clubs voorgelegd, en de ALV 

heeft vervolgens het bestuur gemachtigd om 

verder te gaan met het proces. In de 

zomermaanden zijn nog een aantal opmerkingen 

verwerkt, die tijdens de ALV zijn gemaakt. 

 
En op 28 oktober 2022 was het dan zo ver. Een 

afvaardiging van het bestuur, bestaande uit Jack 

en Menno, was op het kantoor van Houthoff om 

het passeren van de nieuwe statuten van de NMB 

bij te wonen en nog wat laatste formulieren te 

ondertekenen. Nadat de notaris zijn laatste 

handtekening had gezet, was het dan zo ver: de 

NMB heeft nieuwe statuten. Deze nieuwe 

statuten geven de huidige situatie beter weer en 

hiermee kan de NMB weer jaren vooruit.  

 

8. Bondstoernooi MCR 
 
Grea Donk 
 
Na een rit van 45 minuten aangekomen in 
Schalkwijk. Na 3 jaar weer een bondstoernooi, ik 
had er zin in. Net alleen ik, maar nog 139 andere 
mensen. Goede opkomst. 
Er werd gespeeld in 3 categorieën. 

Bamboe 
Acht  
 
Club 
kampioen 
2022 
 
 
 
 

De koffie rook heerlijk bij binnenkomst en 
iedereen was in allerbeste stemming. 
Ik genoot wel, want ik zag ook mensen van mijn 
oude “Cluppie” van de Negen Poorten in 
IJsselstein. Sinds twee jaar speel ik nu bij ENMV 
uit Rotterdam.  
Na iedere ronde natuurlijk even vragen hoe 
iedereen ervoor stond. 
Sommigen goed en sommigen niet, waaronder 
ikzelf. Toch bij de prijsuitreiking waren er twee 
van mijn oude “cluppie” die prijs hadden en één 
van de nieuwe club. Dat was wel leuk. 
Nog een snackronde en de prijsuitreiking. 
 

 
MCR-competitie: 1 Yvonne v.d. Heide, 2 Gerard 
v.d. Bie 3. Marjan v.d. Nieuwendijk  
 

 
 
MCR-recreatie:1 Vera Bonnema 2 Lilian Rijan  
3 Antoinet Paap 
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Kris van Kessel 
Nederlands kampioen 
MCR-recreanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weer tevreden naar huis. 
Toch weer fijn zo’n groot toernooi. 
Met dank aan alle vrijwilligers, die dit mogelijk 
hebben gemaakt. 
 
 

 
9. Nieuwe indeling bestuur 
 
Jack Main 
 
Op 19 november 2022 is Peter den Hartog door de 

ALV als bestuurslid van de NMB benoemd. 

In een aansluitende bestuursvergadering is 

vervolgens een nieuwe indeling van het bestuur 

afgesproken.  

Peter den Hartog is benoemd tot penningmeester 

en is bereikbaar op het mailadres 

penningmeester@mahjongbond.org. 

Olav Sommers is benoemd tot voorzitter van de 
werkgroep Promotie & Communicatie, en is 
bereikbaar op het mailadres 
promotie@mahjongbond.org 
 
 

 

10. Raadsel NTS 
 
Anja Buurman 

 

 
 
Dit heb je op je plankje staan, de wind van de 

ronde is Oost en jij bent Noord. Bij de volgende 

beurt pak je een kringen 4. Wat gooi je nu weg en 

waarom? 

Oplossing raadsel nieuwsbrief no 7 

Je kunt vier verborgen simpele chows plus een 

sluitpaar maken van kringen, bijvoorbeeld 234 

345 234 345 5 

20 punten Mahjong                                                            

2 punten zelf gepakt                                                       

2 punten uit met een sluitpaar                                                        

= 24 punten met 7 verdubbelingen, maakt 

3.072 punten, ofwel 2.000 punten                                      

2 verdubbelingen voor verborgen schat                                      

3 verdubbelingen voor zuiver spel                                       

1 verdubbeling voor alleen chows                                          

1 verdubbeling voor simpele stenen 

Jan Keevel en Anja Buurman hadden de juiste 

oplossing. 

De Puzzelaars van de afgelopen 

nieuwsbrieven: Jurgen v.d. Brink Menno Deij 

en Anja Buurman 

 

mailto:penningmeester@mahjongbond.org
mailto:promotie@mahjongbond.org
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11. Toernooirooster 

 

Datum Spelsoort    Naam Locatie  

07-01-
2023 

Riichi Shinsun 
Taikai 

Berghem  

21-01-
2023 

MCR  
C+R 

Kongro- 
vers 

Hilversum  

28-01-
2023 

Riichi Yuki No 
Taikai 

Berghem  

18-02-
2023 

MCR 
C+R 

Valentijns
toernooi 

Heemstede  

25-02-
2023 

Riichi Tsumo! 
Dora 

Hendrik Ido  
Ambacht 

 

04-03-
2023 

Riichi Sakura 
Taikai 

Berghem  

25-03-
2023 

NTS Witte 
draak 

Hilversum  

 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 1 verschijnt op                                    
woensdag 25 januari 2023                                               
Kopie inleveren vóór 22 januari bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Hele fijne feestdagen en een heel 
gezond 2023 
 
Ria van der Putten 

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

