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Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond 
 

Nummer 2, 01-03-2023                                                       

                                                                                                                        

Beste Mahjongvrienden,     
Voor U ligt de tweede nieuwsbrief van 2023 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
1. Voorwoord van de voorzitter 
2. Altijd, overal en met iedereen 
3. Yuki No Taikai met een rafelrandje 
4. Uitnodiging heisessie 
5. Valentijnstoernooi 
6. Oproep secretaris en penningmeester 
7. Ura Dora toernooi 
8. 9 nieuwe Europese Riichi scheidsrechters 
9. Puzzel Riichi 
10. Toernooirooster 

 

 

 

1.Voorwoord van de voorzitter      

 
Alweer de tweede nieuwsbrief van het jaar 2023 

en het is al eind februari. Dit voorwoord heb ik 

mijzelf voorgenomen om eens positief te 

beginnen en te eindigen, maar ja … hoe dat gaat 

zien jullie vanzelf. 

In het nieuwe jaar zijn al flink wat toernooien 

georganiseerd en ik ben zelf ook op veel van die 

toernooien geweest. Onlangs nog was ik voor de 

eerste keer op het Valentijnstoernooi dat al voor 

de 14e keer werd georganiseerd. Wat een 

prachtige locatie hebben ze daar in Heemstede. 

Tijdens de pauzes heb ik wat door de gangen 

gedwaald om de sfeer goed op te nemen. 

Bij geen van de toernooien heb ik een wanklank 

gehoord, de organisatie was elke keer weer goed 

geregeld en de spelers allemaal blij. Het enige 

negatieve was dat de stenen niet altijd mee willen 

werken. 

En de toernooikalender zit goed vol met 

toernooien in het jaar 2023 . Daarbij wil ik ook 

even vermelden dat dit jaar het Groene Hart terug 

is met een NTS-toernooi. Helemaal goed!!! 

Kan ik dit positivisme tot het einde volhouden in 

dit voorwoord??? Helaas, helaas. Er zijn toch nog 

ontwikkelingen die niet als positief kunnen 
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worden aangemerkt. 

Ik heb al eerder geschreven over het aanstaande 

vertrek van Ria van der Putten en onze zoektocht 

naar nieuwe bestuursleden. Helaas heeft Peter 

den Hartog medio februari vanwege persoonlijke 

omstandigheden moeten besluiten om per direct 

uit het bestuur te stappen.  

Het bestuur wil Peter bedanken voor zijn inzet en 

zijn bereidheid om in het bestuur zitting te 

nemen. Maar soms loopt het anders dan je zou 

willen en dan moet je voor je eigen gezondheid 

kiezen. Het bestuur wenst Peter het beste toe. 

 

Om het even helemaal duidelijk te maken: per 1 

april bestaat het bestuur nog maar uit drie 

personen. Dat is veel te weinig!!!!  

Het bestuur heeft een mail voorbereid die naar 

alle leden zal worden toegestuurd, want niet 

iedereen leest de nieuwsbrief. Verderop in deze 

nieuwsbrief kunt u de tekst van deze mail al lezen. 

Ik weet zeker dat er voldoende capabele mensen 

zijn onder de Mahjongleden!!! Dus laat ons niet 

zakken. 

Ik hoop op een positieve reactie. 

Jack Main 

 
2. Altijd, overal en met iedereen 
 
Olav Sommers 
 
Als je het niet meer weet … 

Er is een moment geweest (maart 2011) dat ik als 

recreant een toernooi ging spelen in Temse. 

Tijdens een spoedcursus karakter-stenen 

herkennen leerde ik voor elke steen een 

ezelsbruggetje. En als het je het niet meer weet, 

dan is het een “5”. Daar moest ik aan denken 

toen, door mijn eigen schuld, onze afspraak in 

Groningen niet door kon gaan. Als je het niet 

meer weet, dan vraag je Hermine Lemmens-Tan. 

En zo ging het, nog net voor de deadline, snel 

even naar “De Dertien Wezen” in Berlicum. “We 

beginnen om 19:30 uur maar als je wat eerder 

komt kunnen we nog even koffiedrinken”. En zo 

kon ik iedereen binnen zien komen. Enkele 

nieuwe gezichten maar ook vele bekenden.  

 

Als iedereen op zijn plek zit, neemt Hermine het 

woord. Snel worden de nieuwtjes gedeeld. Met 

Ada gaat het niet goed, de koploper van de 

clubcompetitie kon niet komen en de bond zoekt 

een nieuwe secretaris en penningmeester. Wie 

interesse heeft kan de functieomschrijving 

doorlezen. “Ik heb ‘m geprint”. Door loting kwam 

ik aan een tafel te zitten met Thea, Ingrid en Elly. 

Laatstgenoemde had onlangs nog het podium 

gehaald bij het Valentijns-toernooi. Dat zou 

enkele alarmbellen moeten doen afgaan, maar 

ja…  

In de pauze raak ik in gesprek met Hermine. “De 

Dertien Wezen” is een huiskamerclub geworden. 

Het eerdere onderkomen, De Gouden Leeuw, 

werd te duur. En er was eigenlijk geen alternatief. 

Toen ook nog een aantal leden stopte was een 

oplossing snel gevonden. Ze gingen verder in de 

woonkamer van Hermine. Ondanks dat die ruim 

bemeten was kon de club niet meer groeien. Vier 



3 
 

tafels is de max. Buiten de mahjongtafels 

ontwaren we veel kunst. Beelden en schilderijen.  

Bijna alles gemaakt op de kunstacademie te 

Arendonk. Daar vond Hermine zichzelf weer terug 

nadat ze een behoorlijke klap had gekregen door 

het overlijden van haar man. “Schilderen heeft me 

weer op de been geholpen”. En het zijn prachtige 

kunstwerken. Sommige lijken wel foto’s. 

Ongelofelijk knap. 

 

De pauze is voorbij en het wordt tijd om mijn 

achterstand weg te werken. De eerdergenoemde 

alarmbellen waren al lang weer vergeten toen Elly 

plots de historische woorden sprak: “Mahjong. Ik 

weet dat ik veel punten heb maar zoiets heb ik 

nog nooit gehad.” Vier dichte pungen, volledig 

gesloten en nog wat andere kleine dingen. Zelf 

gepakt, ook dat nog. Nou, de winnaar aan onze 

tafel was alvast bekend. Dus maar vol aan de bak 

voor de tweede plaats. Om de aandacht wat van 

het spel af te leiden vraag ik naar de ervaringen 

van mijn tegenstanders. Bij geen van drieën is er 

animo om competitie te gaan spelen. Bij de 

recreanten is het gezellig spelen. Meer hebben ze 

niet nodig.  

Dan is het blijkbaar de beurt aan Ingrid om een 

grote hand binnen te halen. Op tafel liggen al 

twee pungen winden en een pung draken. Nadat 

ze “mahjong” heeft geroepen draait ze eerst het 

sluitpaar draken om. Gelukkig is het laatste setje 

een chow 1-2-3. Maar nu komt wel mijn veilig 

geachte twee plaats in het geding. En jawel hoor. 

In het 16e en laatste potje geef ik nog snel even de 

winnende steen weg. Gelukkig heeft John van 

Amelsfort nog troostende woorden. “Het maakt 

niks uit, je komt toch in de boeken als Mr. X”.  

Het is ondertussen 22:30 uur geworden. Iedereen 

neemt afscheid terwijl ik nog snel een paar foto’s 

neem. Hermine vertelt dat ze heel veel leest. Dat 

had ik al een beetje begrepen gezien de enorme 

boekenkasten. We stellen vast dat we elkaar snel 

weer zien op de ALV. Tot dan. 

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. Yuki No Taikai met een rafelrandje 

Olav Sommers 

Natuurlijk wil je op een toernooi zoveel 

mogelijk deelnemers. En als dan mensen niet 

inschrijven die normaal altijd van de partij 

zijn, is dat een lichte tegenvaller. Anderzijds is 

het extra mooi om spelers te begroeten uit 

(verre) buitenlanden. Helaas bleven onze 

Zuiderburen weg, ook de twee spelers die 

inschrijfgeld betaalden. Gelukkig kunnen de 

riichi-toernooien altijd rekenen op Sabine 

Manten uit Duitsland. En ditmaal verrasten 

een speler uit Rusland en een uit Belarus de 

organisatie met hun inschrijving. Volgens de 

regels van de EMA mogen mahjongers uit 

mailto:promotie@mahjongbond.org
mailto:weverke24@hotmail.com
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beide landen deelnemen aan de toernooien. En 

wie zijn wij dan om ze alsnog te weigeren. 

Gelukkig maar, want het bleken twee heel 

sympathieke figuren te zijn. De Rus woont al 

zeven jaar in Amsterdam en verstaat perfect 

Nederlands. De Belarus sprak goed Engels en 

beiden stonden open voor leuke gesprekken. 

Na de eerste ronde ging Ans Hoogland al met 

een flinke voorsprong aan de leiding. Ieneke 

Marsidi was best of the rest en Eveline Broers 

stond op korte afstand derde. Na de tweede 

ronde was Ans Hoogland – vorige week de 

beste bij het Kongrovers-toernooi – helemaal 

uit het zicht verdwenen. Een enorme afstand 

van 50.000 punten is nauwelijks meer te 

overbruggen. Sabine Manten leidde nu de 

achtervolging en Marianne Croeze lag op 

koers voor brons. 

 

1.Sabine Manten 2. Gerda van Oorschot                       

3. Ans Hoogland 

Maar bij riichi is niets wat het lijkt. En ook de 

lunch kan wel eens roet in het eten gooien. 

Daar kwam de koploper op een ongenadige 

manier achter. Na twee monsterscores volgde 

er weer één, in negatieve zin ditmaal. Sabine 

Manten, in november winnaar van de Dutch 

Open, profiteerde ten volle van de misstap. 

Ook Gerda van Oorschot stak Ans Hoogland 

voorbij. Rowin Versteeg gaf zijn opmars een 

passend vervolg. Van een 32e via de 9e plaats 

naar de 4e. De verschillen voor aanvang van de 

vierde ronde waren minimaal. Van de top-4 

maakte Ans Hoogland de meeste punten maar 

meer dan een derde plaats zat er niet in. De 

nummers 1 en 2 consolideerden hun posities. 

4. Uitnodiging Heisessie 
 
Olav Sommers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 17 juni 2023 gaan we een heuse 

heisessie organiseren. Het bestuur en alle leden 

van de diverse werkgroepen worden persoonlijk 

uitgenodigd. Maar we zijn nog op zoek naar 

mensen die ook graag meepraten. We willen zo 

veel mogelijk onderwerpen de revue laten 

passeren. Denk bijvoorbeeld aan de 

toernooikalender, website, het bestuur, 

toernooien, contributie, clubs, ranking, 

buitenlandse wedstrijden, enz. Over sommige 

zaken zullen we het binnen een mum van tijd eens 

zijn. Maar andere situaties zullen de nodige 

discussies opleveren.  

De locatie is centraal in Nederland zodat voor 

iedereen de reis te behappen is. Vergadercentrum 

IJsselstaete, Industrieweg 31, 3401 MA IJsselstein. 

Een mooi plekje waar ook aandacht zal zijn voor 

“den inwendigen mensch”. Mocht je zelf niet 

willen/kunnen komen maar heb je wel zaken 

waarvan jij vindt dat die aandacht nodig hebben, 

stuur die dan naar promotie@mahjongbond.org. 

Ook alle andere vragen of opmerkingen kunnen 

naar dit email adres. 

De dag bestaat uit een ochtendsessie (10:00 – 

12:00 uur), gevolgd door een lunch en een 

middagsessie. Om 16:00 uur leggen we de pannen 

erop. We gaan dan met een goed gevoel weer 

naar huis. En hopelijk heeft de bond dan een goed 

beeld van waar we met z’n allen naar toe willen 

en hoe we daar moeten komen. 

https://mahjongbond.org/2023/01/22/spannende-strijd-bij-40-jarige-kongrovers/
https://mahjongbond.org/2023/01/22/spannende-strijd-bij-40-jarige-kongrovers/
https://mahjongbond.org/2019/11/17/sabine-manten-wint-riichi-dutch-open-martijn-gulmans-nederlands-kampioen/
https://mahjongbond.org/2019/11/17/sabine-manten-wint-riichi-dutch-open-martijn-gulmans-nederlands-kampioen/
mailto:promotie@mahjongbond.org
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5. Valentijnstoernooi 
 
Eric van Balkum                                                                      

In 2020 was het Valentijnstoernooi het laatste 

MCR-toernooi dat kon doorgaan voordat de 

coronapandemie ons land en andere lamlegde. 

In 2021 organiseerde Bamboe Acht nog een 

onlineversie en in 2022 adviseerde de 

Nederlandse Mahjongbond de 14e editie pas in 

2023 te organiseren. 

Sinds Jeroen Meijer afzwaaide als conrector 

bij het Hageveld College is het niet meer 

vanzelfsprekend dat het toernooi op die 

prachtlocatie terecht kan, maar het bood 

gisteren weer plaats aan 128 enthousiaste 

mahjongspelers. Deze werden traditiegetrouw 

verwelkomd met heerlijke baksels en een 

fraaie aankleding van de ruime zaal. Twee late 

afzeggingen en een verlate deelnemer maakten 

dat een serieus beroep werd gedaan op het 

improvisatievermogen van spreekstalmeester 

Meijer en vooral scoreverwerker-annex-

recreantenarbiter Jacqueline Oudshoorn. 

Beiden zagen zich genoodzaakt in te vallen. 

Uiteindelijk kon de strijd aan de 32 tafels in 

alle hevigheid losbarsten. 

 

1.Wenda Vanderbist 2. Anja van Oorsouw 3. Janet 
Visser 

Met name in de wedstrijdcategorie waren de 

onderlinge verschillen klein. Na drie 

speelronden was er geen speler met de 

maximale score en slechts een kwartet met 10 

punten; vader en zoon Van Balkum van de 

thuisclub, de Belgische Wenda Vanderbist en 

Gerda van Oorschot (Niji). Logischerwijs zat 

een pelotonnetje met 9- of 8-punters op het 

vinkentouw om te profiteren van hun 

eventuele misstappen in de laatste ronde. 

Leider Eric van Balkum leed een gevoelig 

verlies aan tafel 2 met o.a. Yorick Bonnema en 

Anne Bogman, twee vertegenwoordigers van 

de ‘nieuwe generatie’ (namens De Rode 

Sleutels) en kelderde naar plek 15 op de 

ranglijst. Luuk van Balkum en Van Oorschot 

scoorden elk 2 punten en eindigden midden in 

de top 10. Wenda Vanderbist boekte haar 

derde winstpartij en schreef dus het toernooi 

op haar naam. 

Met haar toernooizege overtroefde ze 

landgenoten die ooit ook met succes het 

podium in Heemstede bestormden (Linda 

Mous in 2020, Marieke Verheijden in 2018 en 

Peter Van Damme in 2012). 

Vanuit het achtervolgende groepje bereikten 

Anja van Oorsouw (Schoon Spel) – in 2016 al 

eens 3e – en de dit jaar debuterende 

competitiespeler Janet Visser (Groene Draak) 

door hun partijen winnend af te sluiten. 

Na de derde speelronde leidde Auktje Bussink 

de tussenstand bij de recreatieve spelers door 

als enige driemaal winnend van tafel te gaan. 

Met nog een zege zou de Twentse dus zeker 

zijn van de eindwinst. 

 
1.Auktje Bussink 2. Gerrit de Leeuw 2. Elly 
Suderée 

 

https://mahjongbond.org/2020/11/26/13e-valentijnstoernooi-vindt-online-plaats/
https://mahjongbond.org/2020/11/26/13e-valentijnstoernooi-vindt-online-plaats/
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In een spannende partij boekte ze die zege 

inderdaad (met slechts 31 mahjongpunten), 

waardoor Elly Suderée (De Dertien Wezen) en 

de pas weer bij Bamboe Acht gestarte Gerrit 

de Leeuw alleen nog in aanmerking kwamen 

voor de overige podiumplaatsen. Dat het ene 

jaar het andere niet is bewees Zaanse Muur-

speler Marianne Grin. In 2020 stond ze op de 

hoogste trede van het ereschavot, waar ze nu 

met de rode lantaarn huiswaarts keerde. 

6. Oproep secretaris penningmeester 

Jack Main 

Wellicht heeft u het al gelezen in de nieuwsbrief, 
of is het u op een andere wijze ter ore gekomen, 
per 31 maart 2023 stopt Ria van der Putten als 
secretaris van de NMB. 
En onlangs heeft Peter den Hartog moeten 
besluiten om vanwege persoonlijke 
omstandigheden per direct uit het bestuur te 
gaan. 
Het bestuur heeft diverse oproepen via de 
besturen van de Mahjongverenigingen gedaan om 
nieuwe bestuursleden te vinden, maar tot op 
heden heeft dat nog geen resultaat opgeleverd. 
Daarom benaderen wij de leden nu direct via deze 
email. 
 

 
 
Wie is er bereid om gemiddeld drie uur per week 
het bestuur te komen versterken?. 
Per direct zoeken wij een secretaris en 
penningmeester! 
In het bijgevoegde document vindt u 
functiebeschrijvingen van de secretaris en 
penningmeester met een indicatie van de tijd die 
het werk met zich meebrengt.  

Maar net zo belangrijk als de taken die uitgevoerd 
moeten worden, is het belangrijk dat er binnen 
een bestuur op zijn tijd gelachen wordt en dat we 
het gevoel hebben dat we elkaar steunen in het 
besturen van de Nederlandse MahjongBond. 
 
Zonder extra mensen wordt het voor het bestuur 
van de NMB moeilijk om als volwaardig bestuur 
door te gaan. We kunnen niet hetzelfde doen met 
minder mensen. 
 
Wil je meer weten, benader ons dan via de mail 
(secretaris@mahjongbond.org of 
voorzitter@mahjongbond.org ), of spreek ons aan 
op de toernooien waar altijd wel een paar 
bestuursleden aanwezig zijn. Ken je ons nog niet, 
vraag dan aan je eigen clubbestuur om het 
contact voor je te leggen. 
 
Wij weten dat het moeilijk is om vrijwilligers te 
vinden voor bestuursfuncties, dat is voor elke 
vereniging moeilijk. Maar ik hoop dat onze 
Mahjong-spelers aantonen dat er NMB-leden zijn 
die hart hebben voor de NMB . 
 
Nogmaals: stap over die drempel heen en meld je 
aan. En eerst informeren mag altijd! 
 
Functiebeschrijvingen zie link 
 
https://mahjongbond.org/wp-
content/uploads/2023/02/Functiebeschrijvingen-
NMB-27-02-2023.pdf 

7. Ura Dora toernooi 

Janco Onnink 

Zaterdag was het weer tijd voor het Dora-

toernooi, georganiseerd door riichiclub 

Tsumo! 

De vorige editie, na de Corona had nog een 

magere bezetting met 36 deelnemers. Dit jaar 

waren er 48 deelnemers. 

Tijdens het toernooi wisselde de 

lijstaanvoerder na iedere hanchan. Na drie 

speelrondes waren er nog veel spelers die een 

gooi konden doen naar het podium. Dat de 

eindstrijd spannend was blijkt wel uit de 

minimale onderlinge verschillen. De afstand 

tussen nummer 1 en 2 bedraagt slecht één 

https://mahjongbond.org/wp-content/uploads/2023/02/Functiebeschrijvingen-NMB-27-02-2023.pdf
https://mahjongbond.org/wp-content/uploads/2023/02/Functiebeschrijvingen-NMB-27-02-2023.pdf
https://mahjongbond.org/wp-content/uploads/2023/02/Functiebeschrijvingen-NMB-27-02-2023.pdf
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enkele riichi-declaratie! Diana Westdijk 

(ENMV) trok uiteindelijk aan het langste eind 

en maakte er een speciaal feestje van! 

Ria van der Putten (Niji) pakte de 2e plek en 

derde eindigde Nico Coevoets als beste 

Tsumo!-speler. 

 
 
1.Diana Westdijk 2. Ria van der Putten 3. Nico 
Coevoets 
 

Naast het podium was er nog de speciale 

toernooiprijs. Omdat dit het 11e Tsumo 

toernooi was, was er ook een prijs voor de 

nummer 11, die ten deel viel aan Gerda van 

Oorschot. 

 
8. Negen nieuwe Europese Riichi 
scheidsrechters opgeleid 
 
Olav Sommers 
 
In een landschap waarin iedereen graag riichi 

speelt is er een groot gebrek aan 

scheidsrechters. “Vooral in Nederland is het 

een ramp om aan niet-spelende leidsmannen 

en –vrouwen te komen”, aldus Anneke Keyl. 

En daarom heeft ze de afgelopen zes maanden 

serieus gescout naar mensen waarvan ze dacht 

dat die de cursus en afsluitend examen met 

succes af zouden kunnen leggen. En zo 

kwamen zaterdag vier Belgen, een 

Luxemburger en vijf landgenoten bijeen om 

het certificaat van EMA-scheidsrechter riichi 

te bemachtigen. Maar dat ging niet zonder slag 

of stoot.  

Samen met good old Ans Hoogland nam 

Anneke de regels in sneltreinvaart door. Alle 

vragen of opmerkingen werden met 

kundigheid beantwoord. Na de lunch volgde 

een laatste uitleg en het gevreesde examen. 

Vijfentwintig vragen waarvan er zeventien 

goed moesten zijn. De toegestane tijd was 

vijfendertig minuten wat normaliter meer dan 

genoeg is. Ware het niet dat de vragen nogal 

uitgebreid waren en last but not least in het 

Engels werden gesteld.  

Overigens was tijdens de hele dag Engels de 

voertaal. Niet alleen omdat de EMA dit vraagt 

maar ook omdat onze Zuiderburen Frans als 

moedertaal hebben. 

De tijd die Ans en Anneke nodig hadden om 

de antwoorden na te kijken werd, uiteraard, 

gedood met een potje riichi. Ondertussen 

werden de vragen nog eens doorgenomen en 

ging iedereen een beetje rekenen of hij/zij wel 

aan 17 goede antwoorden zou komen. En 

eindelijk kwam dan het verlossende antwoord. 

Op één persoon na was iedereen geslaagd. De 

ene ruimschoots (Ivar Bouwman 23 goed en 

Menno Deij 21 goed) de ander met de hakken 

over de sloot (Jacqueline Oudshoorn en Olav 

Sommers 17 goed). 

 

We spreken over een bijzonder geslaagde dag 

voor riichi-spelend Nederland. Het zal 

moeilijk blijven om een non-playing referee 

aan te stellen. Maar de lasten kunnen nu wel 

over meerdere schouders verdeeld worden.  

Een enorm compliment aan Ans Hoogland en 

Anneke Keyl. 
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9. Puzzel Riichi 
 
Menno Deij 
 
Raadsel "grote handen en maximale scores" 

 

Riichi regels. Geef een voorbeeld van hoe de 
winnende hand er uitziet bij iedere vraag, 
en bij vraag 2 en 3 de dora en ura-dora 
indicators.  
 

1. Wat is het maximaal aantal stenen 
dat je in een winnende hand kunt 
hebben? 

2. Hoeveel kongs moeten er minimaal 
gemaakt zijn om alle stenen in je 
winnende hand een dora of ura-dora 
vermenigvuldiging te laten geven? 

3. Hoeveel dora- en/of ura-dora 
vermenigvuldigingen kun je 
maximaal scoren? 

 

Oplossing raadsel januari 

Gerard v.d. Bie heeft 7 van de in totaal 13 

mogelijkheden goed gevonden en geteld.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.Toernooirooster 
 

18-03-
2023 

Riichi Sakura 
Taikai 

Berghem  

25-03-
2023 

NTS Witte 
draak 

Hilversum  

15-04-
2023 

MCR 
C+R 

Paarse 
Draak 

Vogelenzang  

13-05-
2023 

NTS Het 
Groene 
Hart 

Alphen aan 
de Rijn 

 

20 + 21 
mei 

MCR C Dutch 
Open 
MERS II 

Berghem  

Het Groene Hart toernooi is nog onder 

voorbehoud!! 

Voor meer informatie zie: 

http://mahjongbond.org/toernooien/ 

Nieuwsbrief 3 verschijnt op                                    
woensdag 12 april 2023                                               
Kopie inleveren tot 10 april bij: 
secretaris@mahjongbond.org 

Mahjong 
... 

Steengoed! 
 

        

 

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

