Oostpoort
Contact
Welkom bij Oostpoort Contact

Elke maandag van 19.30 tot 22.30 uur
op Mahjongtime.com

We waren het zo gewoon om elke twee weken (of elke week in het
afgelopen jaar voor de Kringen Twee deelnemers) aan te schuiven
aan wankele tafeltjes in een houten kot met een dames WC die
meer defect was dan werkend. En dan vonden we het toch nog
gezellig om samen met andere clubleden Mahjong te spelen.

Aanmelden en informatie

Maar in maart veranderde dat allemaal.

Speeldata online

anton_kosters@planet.nl of bel/app
Anton Kösters: 06-13849549
Jack Main: 06-14390102
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Een tiental leden ging elke maandag online door op
MahjongTime.com, na een paar weken kwam daar een Teamsverbinding bij, en toen konden we mahjongen én elkaar zien en
horen.
Zelfs in de vakantieperiode zijn de fanatiekste onder ons elke
maandag blijven spelen.
En nu borrelen steeds meer dezelfde vragen op: hoe gaat het
met…. en: heb jij nog wat gehoord van…
Vandaar dat het ons een leuke gedachte leek om de komende tijd
elke maand iemand in de “Schijnwerpers” te zetten. En op die
manier het clubgevoel wat te onderhouden, zodat als we ergens in
2021 weer mogen beginnen, dat we dan niet vragen wie die
vreemdeling is aan de overkant van de tafel. Deze maand
beginnen we met Simone.
Hopelijk vinden jullie dit een leuk initiatief. We ontvangen graag
jullie reacties, op- en aanmerkingen, suggesties voor
verbeteringen en wat al niet meer. Tot horens en ziens

Eerste winnaar op / met afstand
Na zo’n twintig online speelavonden was op 31 augustus de winnaar van
het eerste online Mahjong seizoen bekend: Jack Main met een
overtuigende 16.080 punten.
Uit de 1,5 meter groepsapp: “Werd het toch nog spannend ??? Nou,
eigenlijk was Jack al zeker van de zege en bolde hij rustig uit over de finish,
met alle gelegenheid het applaus in ontvangst te nemen. De aanstormende
meute, met Joop en Marion voorop, staat niet eens op de foto. Dus de
wisseltrofee komt naar Jack toe, waar die twee maanden op de
schoorsteen mag prijken.
Dat werden er vier, want ook de volgende ‘ronde’ werd door Jack
gewonnen, met Anton op de tweede plaats en Franca last-minute op de
derde plaats.

Ook meedoen?
Mis je het Mahjong spelen en wil je ook meedoen met de online
competitie? Meld je dan aan als speler op de website mahjongtime.com en
stuur een appje of mail aan Anton Kösters of Jack Main (zie hiernaast). Het
lidmaatschap van de site is gratis, maar het is handig om 5 tot 10.000
dragonchips te kopen als ‘startkapitaal’. Dat kost 1 euro per 1.000
dragonchips. We spelen op maandagavond meestal ongeveer 5 rondes van
500 dragonchips per ronde, dus meedoen kost je maximaal 2,50 per
avond. De winnaar van elke ronde ontvangt 2.000 dragonchips, dus je kunt
je inleg ook weer terugverdienen. Heb je minder dan 1.000 dragonchips
over, dan krijg je per 24 uur gratis 1.000 chips erbij. Dragonchips kopen
kan met een creditcard of via PayPal. Via PayPal maak je het geld (in
dollars) over aan novozhenya@gmail.com onder vermelding van je
gebruikersnaam en het aantal chips dat je wilt ontvangen.

Zes vragen aan Simone
1. Hoe gaat het met jou en je omgeving?
‘Het gaat goed met mij en mijn familie. Geen corona, wel hebben een paar zich moeten laten testen. Gelukkig
negatief. Een achternichtje kwam met corona terug van een weekje Portugal. Mild gelukkig, maar haar ouders
moesten aan de test. Gelukkig ook negatief.’
2. Hoe ben je deze tijd doorgekomen tot nu toe?
‘Ik ben deze tijd goed doorgekomen: aan het opruimen geweest en spullen naar de kringloop gebracht. Verder
steeds bedenken waar je je boodschappen wilt doen en wat bestel je online.
Veel uitjes zaten er niet in, maar met de mensen van de uitclub heb ik vaak gefietst. Een groepje van zes is net
leuk. We hebben een mooie tocht gemaakt naar Den Haag, buitenom via Voorburg, Bezuidenhout, het Haagse bos,
Wassenaar en dan naar het Oranje Hotel in Scheveningen.’
3. Mis je het Mahjong spelen en wat doe je in plaats daarvan?
‘Natuurlijk mis ik de mahjong en ook mijn avondje yoga. Gelukkig heb ik
4winds op de laptop en Chinees mahjong op m’n tablet (zie foto). Vooral
dat laatste is leuk. En verder lezen op mijn e-reader en Netflixen.’
4. Wat vind je van online mahjong spelen of op de computer?
‘Aan online mahjong spelen ben ik niet begonnen. Door mijn
gehoorapparaat geeft het video-bellen zo'n akelig geluid dat ik daar geen
zin in heb. Maar zoals gezegd speel ik wel mahjong op mijn laptop en tablet.’
5. Wil je zelf nog wat kwijt?
‘Ik ben aan het breien geslagen voor een kindertehuis in Roemenië. Kindertruitjes
schieten lekker op. Misschien breng ik nog iemand op een idee.’
6. Van wie wil je graag weten hoe het ermee gaat?
‘Ik ben benieuwd hoe het met Eileen gaat.’

