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  Marc onbedreigd winnaar 5e periode 1,5m competitie 

Op maandag 26 april kwam al weer 

een einde aan de 5e periode van de 

1,5m-competitie. En al heeft vooral 

Franca nog tegengestribbeld, 

uiteindelijk wist Marc onbedreigd te 

winnen. De stand laat zien dat Marc 

flink afstand heeft genomen van de 

rest. Proficiat!!! 

 

Speeldata online 
Elke maandag van 19.30 tot 22.30 uur  

op Mahjongfriendsonline.com  

 

 

Aanmelden en informatie 
anton_kosters@planet.nl of bel/app 

Anton Kösters: 06-13849549 

Jack Main: 06-14390102 
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Online NTS spelen nu mogelijk!!!! 
Sinds maart vorig jaar speelt een vaste kern van negen leden met plezier 

op de site Mahjongtimes. En toch missen we onze eigen NTS-regels. 
Daar komt nu verandering in. Vanaf de eerste maandag in mei verkassen 

we naar mahjongfriendsonline.com (MFO). 
Dit is een site waar je zelf met elkaar de spelregels kunt afspreken, dus 

ook NTS. De site is erg laagdrempelig; je hoeft geen gegevens achter te 

laten of chips aan te schaffen. Nee, je zet een spel op en je nodigt je 

bekenden uit middels het doorgeven van het tafelnummer. 
  
Wil je ook eens een keer mee doen? Stuur één van ons een bericht. 
We laten niemand aan de zijkant staan. Iedere maandag vanaf 19.30 uur 

tot circa 22.30 uur. 
Via Teams houden we tijdens het spel contact. Dat is niet alleen erg 

vermakelijk maar verstevigt ook onze sociale banden voor zover dat in 

corona-tijd gaat. We zeggen wat we weggooien alsof het een echte 

speelavond is. We missen alleen de koekjes, maar daar kan je dan zelf 

voor zorgen. Ook is er per speelavond vaak een kleine onderbreking om 

een versnapering te pakken. 
  
VGV (Veel gestelde vragen): 

V: Kost MFO geld? 

A: Op dit moment niet. Of dat ooit in de toekomst gaat gebeuren weten we niet. 

  

V: Moet ik Teams gebruiken? 

A: Nee, we kunnen dat niet verplichten. Het geeft wel een extra dimensie aan het 

spel. Je kunt elkaar zien en spreken. 

  

V: Als ik Teams gebruik moet dan de camera aan? 

A: Nee, dat hoeft niet. Je ziet dan wel de anderen die wel de camera aan hebben. 

  

V: Als ik Teams gebruik moet dan de microfoon aan? 

A: Ook dat hoeft niet. Het is wel heel fijn als je de microfoon aan hebt, want dan 

kun je zeggen wat je weggooit. Het is dan net als op een echte clubavond. 

  

V: Als ik een keer geprobeerd heb, moet ik dan iedere volgende keer ook mee 

doen? 

A: Nee, dat hoeft niet. Als het je toch niet bevalt, dan kan je in ieder geval zeggen 

dat je het geprobeerd hebt. De vaste kern houdt onderling een competitie, die 

twee maanden duurt. Dit duurt natuurlijk totdat we de duiventil in mogen. 
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Zes vragen aan Nino 

1. Hoe gaat het met jou en je omgeving? 

Met mij gaat het goed. En ook in mijn omgeving zijn er gelukkig 

weinig mensen die last hebben gehad van corona. Behalve mijn 

twee kleindochters in Hoogeveen, die hebben wel corona gehad. 

Ik heb vorige week mijn eerste vaccinatieprik gehad en mijn vrouw 

deze week. Dus dat gaat de goede kant op. 

2. Hoe ben je deze tijd doorgekomen tot nu toe? 

 

Ik werk vijf dagen per week, dus er blijft weinig over. Maar je kon 

ook nergens heen, dus na het werken was er niks te doen. Dus een 

beetje niksen, op de bank zitten en televisie kijken. 

Wel heb ik een wekelijks reisje. Mijn vrouw gaat namelijk elke week 

even naar Groningen naar de kleinkinderen en op zaterdag ga ik 

haar met de trein of met de auto ophalen. 

 

Alleen maar thuis kunnen zitten, gaat wel een beetje vervelen. Dus 

nu de terrassen weer beperkt open mogen, zijn mijn vrouw en ik op 

woensdag direct naar Scheveningen gegaan om daar op een terras 

lekker een bakje kibbeling te eten. 

3. Mis je het Mahjong spelen op de club?  

Natuurlijk mis ik het Mahjong spelen op de club. Maar ik mis vooral 

de wekelijkse contacten met de andere leden. 

4. Wat vind je van online mahjong spelen of op de computer? 

Ik heb nog een oude computer met Windows 7, en het lukte niet om 

daarop de applicatie te installeren om mee te spelen op de 

maandagavond. Anders had ik graag mee willen spelen.  

Toen Jack me voor deze zes vragen belde, vertelde hij dat per 3 mei 

een nieuw online Mahjongprogramma gebruikt gaat worden en dat 

daar alleen een werkende browser voor nodig was. Met zijn hulp 

hebben we toen Teams en Mahjongfriendsonline kunnen openen op 

mijn computer. Ik ga ook meedoen met een test-speelavond om te 

kijken of mijn computer stabiel genoeg is. Dus misschien kan ik wel 

gaan meedoen. 

 

5. Wil je zelf nog wat kwijt? 

 

Ik kom nog elke dag langs het oude clubhuis. Bij de veiling van de 

inboedel heb ik zelfs nog een tafel gekocht en wat andere prullaria. 

De nieuwe locatie bij de Postduiven lijkt me een mooie locatie. De 

foto’s van het interieur zien er in ieder geval goed uit. 

Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer kunnen beginnen met Mahjong 

spelen op de nieuwe locatie en dat ik weer iedereen kan zien en 

spreken. 

6. Van wie wil je graag weten hoe het ermee gaat? 

Ik ben benieuwd hoe het nu met Monique gaat.  


