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1,5 m competitie 

Op 22 februari is al weer de vierde periode van 

de “1,5 m competitie” afgesloten. Deze periode 

werd overtuigend gewonnen door Ria, die het 

tegeltje twee maanden in huis mag houden. 

Zoals in het overzicht hieronder te zien is, heeft 

de rest een verrekijker nodig om Ria te zien. 

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 

Oostpoort contact vóór 20 maart 
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Op maandag 1 maart begint de vijfde periode, en iedereen krijgt van 

onze puntenteller Anton opnieuw 20000 punten.  

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor iedereen!!!!  

 

 

Oostpoort rules once again!!! 
 

Inmiddels worden op MahjongTime, voor de European Style, de 

eerste drie posities ingenomen door Oostpoort-leden (Marc is 

2ndDribble en Anton is peling). Marc heeft na periode 4 de 

koppositie ingenomen. Jack verliest de aansluiting met de kopgroep. 

Ria is met haar resultaat uit periode 4 bezig om de voorgaande 

periodes goed te maken en staat op de drempel om de top 100 

binnen te komen. 
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Zes vragen aan Carlos 

1. Hoe gaat het met jou en je omgeving? 

Eigenlijk heel goed. Ik heb geen last van corona gehad en in mijn 

omgeving ook niet. Ik heb gehoord dat je door munt thee te drinken 

kunt voorkomen dat je corona krijgt. Misschien is het wel zo simpel 

en kunnen we dat allemaal niet geloven. 

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

Ik heb een tijdje op een taxi gereden voor het bedrijf Noot. Haalde ik 

kinderen op om die naar school te brengen. Het was wel vroeg 

opstaan, maar het was leuk werk. 

Helaas is dat geëindigd omdat ik tot twee keer toe het theorie-

examen voor de chauffeurspas niet heb gehaald.  

 

Thuis heb ik niet echt andere dingen gedaan. Gewoon de normale 

dagelijkse dingen zoals het huis schoonmaken, eten maken en mijn 

vriendin bezoeken. 

 

Wel speel ik tegenwoordig het spel 

Conflict of Nations op het InterNet.  

Het is vergelijkbaar met het spelletje 

Risk, een puur strategisch spelletje. 

3. Mis je het Mahjong spelen op de club?  

Ja, ik kan niet wachten tot we weer mogen beginnen.  

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

Het spel op MahjongTime is goed, maar het is wel jammer dat de 

regels weer net afwijkend zijn. Dat maakt het denkwerk net even 

anders. Daarnaast was het ook even wennen met de knoppen die 

gebruikt moesten worden en de beperkte tijd die je hebt. 

Ik vind het ook een beetje een gedoe, om Teams erbij op te starten. 

Ik gebruikte een PC voor MahjongTime en een laptop voor teams. 

Ik heb in het begin wel meegedaan, maar ben daar toen mee 

gestopt. Ook omdat ik ’s morgens vroeg op moest staan. 

Ik zit er aan te denken om weer mee te gaan doen, maar dat weet ik 

nog niet zeker. 

5. Wil je zelf nog wat kwijt? 

Niet veel, behalve dan dat Ik hoop dat het iedereen goed gaat. En 

dat we zo snel mogelijk weer met zijn allen aan tafel kunnen zitten 

om Mahjong te spelen.  

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

Ik ben benieuwd hoe het nu met Joop gaat. 

 

 

 

 

 

 


