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Mahjongfriends Online: ‘Bijna net als spelen op de club’ 

Op maandag 3 mei jl. zijn we begonnen met spelen op het nieuwe online 

mahjong platform mahjongfriendsonline. De ervaringen tot nu toe zijn heel 

positief. We kunnen weer mooie handen maken zoals ‘Schone Tweelingen’ een 

‘Hof van Peking’ of een ‘Drakenslang’ en omdat je bijna alles zelf moet doen, 

voelt het bijna net als spelen op de club. Het enige dat ‘vanzelf’ gaat is het 

schudden en uitdelen van de stenen. Maar je moet zelf denken aan het 

pakken van je kongsteen van de dode muur, je bouwt zelf de dode muur, pakt 

zelf een nieuwe steen van de muur en gooit er eentje weg en ook het tellen van 

de punten moet je gewoon zelf doen. Het was zeker even wennen dat je weer 

twee verdubbelingen nodig hebt om uit te kunnen gaan en ook het pakken en 

uitleggen van de stenen vraagt in het begin enige hand/muisvaardigheid, maar 

aan de gezichten op bovenstaande foto kun je zien dat er met veel plezier 

wordt gespeeld.  

Er gebeuren ook grappige dingen: zo tikte ik laatst de stenen aan waar de 

muur moest worden geopend en die stenen schoten schuin weg en boorden 

zich in de muur van degene die rechts van mij zat. Daar kregen we ze niet 

meer uitgepeuterd, maar geen probleem: we lieten de muur even opnieuw 

bouwen.  

En Anton heeft na afloop van de speelavond 

een keer een fraai bouwwerk gemaakt van 

steentjes, met als advies: ‘Don’t try this at 

home!!’.  

 

 

Wat ook als vanouds is: we krijgen weer 2.000 aanwezigheidspunten en de 

uitslagen verschijnen met een klein verslag van de avond en de nieuwe 

ranglijst op de website van de club. Neem gerust een kijkje hoe het ons tot nu 

toe vergaat op oostpoortmahjong.nl/1-5m-online-competitie  

Al met al is het spelen op Mahjongfriends een mooie aanloop naar dat moment 

waar we allemaal op wachten: elkaar weer ‘live’ ontmoeten in onze nieuwe 

speellocatie, misschien na de zomer? 

Kun je zolang niet wachten? Sluit je dan aan en speel mee op Mahjongfriends 

Online. 
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Zes vragen aan Monique 

1. Hoe gaat het met jou en je omgeving? 

Met ons gaat het goed. Gelukkig heeft niemand in de familie (Monique, 

John en de twee kinderen Lian en Yin) corona gekregen. Lian werkt in 

het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft en is in september klaar met de 

opleiding verpleegkunde. Yin is na het eindexamen, dat vorig jaar niet 

doorging, gestart met studie Psychologie en heeft daar alleen maar thuis 

online lessen voor gevolgd. Ze gaat het eerste jaar wel halen, maar het 

thuisleren wordt steeds zwaarder. 

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

 

We zijn juni vorig jaar natuurlijk verhuisd naar Nieuw Vennip. Dus we 

waren in de eerste tijd, en eigenlijk nog steeds, de nieuwe omgeving aan 

het verkennen.  

Daarnaast zijn we in de zomer naar ons huis in Spanje geweest. Ik ben 

daar vorig jaar tot begin oktober gebleven en toen weer naar Nederland 

teruggekomen. In de afgelopen maand zijn we ook een aantal weken in 

Spanje geweest, omdat er een aantal zaken aan het huis opgeknapt 

moesten worden en dat kan natuurlijk niet van afstand. Natuurlijk 

hebben we zowel bij heen als terugreis een PCR-test genomen. Gelukkig 

allemaal met negatieve uitslag. 

 

Omdat ik zelf een ziekte onder de leden heb, zijn we extra voorzichtig 

met contacten met anderen. Mijn vader komt nog regelmatig langs en 

soms een paar goede vrienden, maar dat is het dan wel.  

Gelukkig krijgen John en ik eind juni onze tweede vaccinatie, dat geeft 

wel rust. 

Oh ja, en ik ben ook besmet met de wandeltic. Ik ga vaker en langer 

(max 1 uur) wandelen in de omgeving. 

3. Mis je het Mahjong spelen op de club?  

Iedere maandag gaat er nog steeds een reminder af op mijn telefoon dat 

ik weg moet naar de Mahjongavond. Dus ja, ik word er steeds aan 

herinnerd. 

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

Ik ben er nooit aan begonnen omdat niet alles op mijn oude MacBook 

geïnstalleerd kon worden. Nu Jack heeft toegezegd om me daarbij te 

helpen, wil ik kijken of ik bij de 1,5m-avond aan kan sluiten. 

 

5. Wil je zelf nog wat kwijt? 

 

Het zou leuk zijn om elkaar weer te kunnen zien aan de Mahjongtafel. Al 

zal ik misschien niet direct aanschuiven, als het weer mag. Ik ben 

daarmee toch een beetje voorzichtig. 

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

Ik zou graag willen weten hoe het met Marjon gaat.  


