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1,5 m competitie 

Op 28 december werd al weer de derde periode van de “1,5 m 

competitie” afgesloten. Deze periode werd overtuigend gewonnen 

door Marc (2ndDribble). Zoals in het overzicht hieronder te zien is, 

kwam de rest niet eens in de buurt. 

 

Speeldata online 
Elke maandag van 19.30 tot 22.30 uur  

op Mahjongtime.com  

 

 

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

Anton Kösters: 06-13849549 

Jack Main: 06-14390102 
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Stuur je kopij voor de volgende 
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aan: jackmain@planet.nl  
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Op dit moment is de vierde periode bezig, en waar Ria in de derde 

periode nog stijf onderaan stond, heeft ze dat helemaal omgedraaid. 

Ze staat fier op de eerste plaats!! 

 

 

Oostpoort rules even more!!! 
 

Inmiddels worden op MahjongTime, voor de European Style, de 

eerste vier posities ingenomen door Oostpoort-leden (Marc is 

2ndDribble en Anton is peling). Elk van de vier heeft al een keer op 1 

gestaan. 
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Zes vragen aan Ria 

1. Hoe gaat het met jou en je omgeving? 

Eigenlijk heel erg goed. Gelukkig weinig corona in de familie. 

Natuurlijk ging het camperen (met de camper op stap) niet door en 

we zouden in augustus naar Spanje gaan omdat we 50 jaar 

getrouwd waren, maar dat hebben we nu verschoven naar dit jaar, 

hopen dat het lukt. We passen één of twee dagen in de week op ons 

kleinkind  Sanne van 2,5 jaar, een heerlijk ding. Verder zijn we echte 

zonaanbidders. 

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

Ik heb er een positieve draai aan gegeven. Gelukkig hebben we een 

ruim huis en een tuin. Veel gefietst, in de zon gezeten en 

gewandeld. Lopen en staan gaat helaas wat minder wegens artrose, 

maar ik heb ontdekt dat Nordic walking wel goed gaat. Ik loop elke 

dag 6 kilometer en dat had ik nooit verwacht. Door al dat bewegen 

en een koolhydraatarm dieet ben ik maar liefst 18 kg afgevallen. 

Mijn lieve man kookt twee keer per dag voor me. Dat scheelt, om 

maar twee keer per dag te eten.  

3. Mis je het Mahjong spelen op de club?  

Ja, natuurlijk mis ik het. Maar het online spelen vergoed een hoop. 

In het begin verloor ik veel, maar nu gaat het beter. Ik speelde te 

netjes en voor te hoge punten. Het is wel wennen om te spelen met 

één verdubbeling. Daardoor ligt het vaak meer voor de hand om te 

chowen. Naast het spelen op maandagavond speel ik veel 4winds 

op de laptop.  

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

Ik moest in het begin heel erg wennen aan het spelen op 

Mahjongtime. Vooral omdat ik de juiste knopjes niet snel genoeg 

kon vinden. Ik vond het helemaal niks. Maar gelukkig gaat dat nu 

goed, mede dankzij de hulp van Anton en Jack. Het contact via 

Teams is leuk natuurlijk, maar wel anders dan in het echt. 

Langzamerhand is het leuker geworden. Wel fijn dat je lekker warm 

in je eigen huis zit en niet door de kou naar buiten hoeft. 

5. Wil je zelf nog wat kwijt? 

Ik hoop dat iedereen negatief blijft. En het zou leuk zijn als meer 

mensen van de club mee gaan doen met online spelen, bijvoorbeeld 

Carlos of Monique. Toen er nog bij mij thuis regelmatig Mahjong 

werd gespeeld heb ik Jack en Marjon veel te goed leren spelen. Met 

één verdubbeling en daar zijn ze nu goed in. Ik heb ook een paar 

mensen uit het zwembad leren spelen na de aquagym, maar die zijn 

er niet mee doorgegaan.  

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

Ik ben benieuwd hoe het nu met Carlos gaat. 

 

 


