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 Ondanks dat we de laatste periode met een week 

hebben verlengd, zijn de achtervolgers er niet in 

geslaagd om ook maar in de buurt te komen van 

Marc. Deze werd de terechte winnaar van de 1,5 

online-competitie. Op maandag 13 september kreeg 

hij het tegeltje uitgereikt van Anton.  

Zoals het hoort bleef Marc netjes op 1,5m 

van het tegeltje zitten. En het is ook wel 

terecht dat het tegeltje nu bij Marc mag 

blijven staan, want hij heeft het meeste 

aantal periodes van de online-competitie 

gewonnen. Voor alle uitslagen en winnaars kijk op 1,5 m competitie. 

 

Restart Toernooi 11 september 

Met 80 deelnemers was het Restart-toernooi goed gevuld. Voor NTS 

waren er slechts 13 spelers beschikbaar, mede omdat Groningen op het 

laatst drie spelers terugtrok. Jack offerde zich op en stapte over naar 

het Riichi-toernooi (13e plaats van de 20). 

Bij NTS was het een beetje De Groene Draak tegen De Oostpoort, en 

uiteindelijk won de Groene Draak. Marjon werd 8e, Johanna 6e en Anja 

wist heel goed de 2e plaats te veroveren. Chapeau!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

PS: PS: Het is bijna niet te zien op de foto, maar de winnaars kregen een glazen plaquette 

mailto:jackmain@planet.nl
https://www.oostpoortmahjong.nl/1-5m-online-competitie


   

Zes vragen aan Ronald 

1. Hoe gaat het met jou en je omgeving? 

Het gaat nu heel goed met mij en met mijn familie. We hebben een 

jaar achter de rug waarin heel veel gebeurd is: we zijn verhuisd, ik heb 

een nieuwe heup, een nieuwe baan bij mijn werkgever, en de kinderen 

zijn allemaal het huis uit gegaan.  

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

Er is heel veel gebeurd in een korte tijd, maar heel ingrijpend was 

natuurlijk dat ik een nieuwe heup heb gekregen, en dat midden in de 

corona-tijd. En toen ik na een paar dagen het ziekenhuis moest 

verlaten kon ik niet direct terug naar huis, omdat een huisgenoot 

positief was getest. Na vier dagen in het hotel Westcord, kon ik via de 

huisarts terecht in Delfshove, een verzorgingstehuis in Delft, en daar 

kon ik twee weken blijven. Ik heb daar veel nieuwe 80+-vrienden 

gemaakt, en ook de koks waren heel blij met mij want ik lustte wel wat 

extraatjes die ze speciaal voor mij bereidden. En ook het verzorgend 

personeel was heel lief. 

Als ik ooit in een verzorgingstehuis moet komen, dan het liefst in 

Delfshove. 

 

Voor mijn nieuwe baan heb ik het afgelopen jaar ook twee studies in de 

avonduren gedaan. Daar heb ik dit jaar in maart en september examen 

voor gedaan. Dus dat nam ook veel tijd in beslag. 

 

Tijdens mijn revalidatie heb ik me gehouden aan mijn eigen strikte 

lockdown-regels en pas na mijn vaccinaties ben ik weer meer naar 

buiten gegaan. 

3. Mis je het Mahjong spelen en wat doe je in plaats daarvan?  

Ik mis het heel erg dat ik mijn Mahjong-vrienden zo’n lange tijd niet 

meer heb mogen zien. In het begin heb ik mijn kinderen wel een paar 

keer kunnen verleiden om Mahjong te spelen, maar dat hield snel op. 

Onlangs heb ik mijn Golfvaardigheidsbewijs gehaald, dus ik ben nu 

begonnen met golf spelen. 

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

Voor mijn werk zit ik al de hele dag op de computer en in de afgelopen 

1,5 jaar ook heel veel met Zoom en Teams, dus ondanks herhaalde 

verzoeken ben ik nooit aan het online Mahjong begonnen. ’s Avonds 

wilde ik even weg van de computer zijn. 

5. Wil je zelf nog wat kwijt? 

Dat ik het hartstikke leuk vind dat we weer bij elkaar mogen komen om 

samen aan een tafel Mahjong te spelen. Na de eerste speelavond op 

maandag 13 september, fietste ik als een blij mens terug naar huis. 

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

Ik ben benieuwd hoe het met Colette gaat . 


