
Beste mahjong vrienden, 

Uitnodiging: 11 juni 2022 het tweede Nederlands Club Kampioenschap MCR Mahjong!

Op zaterdag 11 juni 2022 is het zover: de tweede editie van het NK voor Mahjong verenigingen! 

In 2019 organiseerde Mahjong vereniging De Haagse Kringen de succesvolle eerste editie en wij als 

winnaars in 2019, de Gouden Draak uit Arnhem/Nijmegen, nemen het organisatiestokje met 2,5 jaar 

Coronavertraging graag over.

Bij deze nodigen wij alle mahjongverenigingen uit voor de tweede editie van het Nederlands 

clubkampioenschap MCR Mahjong.

Datum: 11 juni 2022

Locatie: Openbare Basisschool Stap voor Stap, Kruisakkers 3 in Elst, Gelderland

Programma:

8.30 Ontvangst

9.25 Opening

9.30 Eerste ronde

11.00 Pauze

11.30 Tweede Ronde

13.00 Lunch

14.00 Derde ronde

15.30 Pauze

16.00 Vierde ronde

17.30-18.00 Prijsuitreiking

De locatie is per OV bereikbaar met een halte op 200 meter afstand van buslijn 14 (Arnhem-

Nijmegen Brakkenstein) die vanaf de stations Arnhem of Nijmegen rijdt, of vanaf treinstation Elst 

(wel nog 20 minuten lopen). De locatie is rolstoeltoegankelijk en heeft goede ventilatie-

mogelijkheden die voldoen aan de eisen die gesteld worden in verband met het corona virus. We 

organiseren deze dag geheel corona proof, wat dat op 12 maart precies inhoudt weten wij ook nog 

niet. Houd rekening met dat er een QR-code gevraagd kan worden. Mochten de corona maatregelen 

op de toernooidatum het niet toelaten om het toernooi door te laten gaan, dan wordt het toernooi 

geannuleerd met restitutie van het inschrijfgeld, of verplaatst naar een later datum.

Op de dag zelf spelen we vanaf 9.30 uur vier rondes van ieder 1,5 uur. Iedere mahjong vereniging uit 

Nederland kan één team van 4 spelers aanmelden. Een reservespeler hoeft niet extra aangemeld te 

worden. Eventuele wijzingen in de samenstelling van het team kunnen zo snel mogelijk, doch uiterlijk

op de dag zelf worden doorgegeven aan de organisatie. De winnaar van het toernooi mag zich een 

jaar lang Nederlands clubkampioen MCR Mahjong noemen.



We spelen het toernooi volgens de MCR regels. Een team bestaat uit een mix van bij voorkeur 2 

recreanten en 2 competitie spelers. Aangezien de regels van competitie en recreanten iets 

verschillen, houden we de volgende uitgangspunten aan:

 Leden van één vereniging zitten nooit bij elkaar aan tafel.

 We spelen met spellen zonder cijfers.

 Ieder speler telt zelf zijn punten, dus niet alleen de eerste acht.

 We spelen niet ‘met het mes op tafel’, alles in de geest van “fair play”.

 Kleine foutjes mogen gezegd worden op het moment dat het gebeurt. Bijvoorbeeld het pakken 

van de verkeerde kant van de muur of het vergeten een vervangende steen te pakken.

Let op: voor dit toernooi is er plaats voor maximaal 16 clubs, dus wacht niet te lang om je als 

vereniging aan te melden. Je hebt het aanmeldformulier bij deze uitnodiging ontvangen, en op 

www.goudendraak.com staat het ook. Aanmelden gaat per vereniging (dus geen individuele 

inschrijving) en kan tot 15 mei 2022 door het formulier te mailen naar 

secretaris.goudendraak@gmail.com.  Het bedrag kan je als vereniging overmaken naar 

rekeningnummer NL68 ABNA 0105 9435 76 t.n.v. OJA Smeets onder vermelding van NK Clubs MCR 

en de naam van je club. 

De kosten voor deelname bedragen € 100,- per vereniging, dus voor 4 personen samen en dat is 

‘all-inclusive’, dus incl. lunch, koffie/thee, andere drankjes en versnaperingen. Deelname aan het 

toernooi is definitief zodra de betaling binnen is. De samenstelling van het team kan tot op de dag 

van het toernooi aangepast worden. Bij annulering na 27 mei 2022 kan het zijn dat we het 

inschrijfgeld niet meer kunnen terugstorten, omdat veel van de kosten dan al zijn gemaakt.

Met eventuele vragen kunt u via de mail contact opnemen met het organisatiecomité via 

secretaris.goudendraak@gmail.com     .

Zin gekregen om mee te doen aan dit toernooi: vorm een clubteam en meld je club aan! Wij zijn 

benieuwd welke club zich in 2022 tot Nationaal Club Kampioen MCR mag kronen en zien de 

aanmelding graag tegemoet!

Vriendelijke groet van De Gouden Draak uit Arnhem/Nijmegen,

De toernooicommissie Gouden Draak
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