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Welkom bij de vijfde editie van Oostpoort Contact. Op 16 maart jl. was  

het precies een jaar geleden dat we zijn gestart met de 1,5 meter  

competitie, online op Mahjongtime. Grappig om terug te lezen in de  

groepsapp hoeveel moeite dat kostte in het begin: ‘Ik zie de tafel niet’;  

‘ik herstart de puter’; ‘het lijkt erop dat het op deze manier niet gaat  

lukken’; ‘Ik zit nu in Dublin, komen jullie ook?’ Nee, niet de stad, zo  

heette het spel op Mahjongtime. Uiteindelijk maakt Anton in Dublin het 

eerste zgn. Antonnetje, in Alphen ook wel Hermannetje genoemd. Na de 

nodige strubbelingen, met zelfs ‘indringers’ die we ‘eruit’ moesten  

gooien, begon het allemaal wat soepeler te lopen. We konden onze eigen 

speeltafels aanmaken en zorgen dat die alleen voor ons zichtbaar en 

toegankelijk waren. En in mei besloten we om naast het spelen op  

Mahjongtime ook een Teams vergadering aan te maken, zodat het on- 

derling contact wat makkelijker verliep. Inmiddels is er een heuse 1,5 

meter trofee die elke twee maanden wordt uitgereikt aan degene met de 

meeste punten en trekt Jack op zondag lootjes voor wie bij wie aan tafel 

mag spelen op maandagavond.  

 

Maar natuurlijk missen we allemaal de gezelligheid van het spelen op de  

club en limietspelen als Hof van Peking, zeven tweelingen, een Drakenslang 

en zoals Joop zegt: de mooie Mahjongs die kunnen ontstaan als je moet 

zorgen dat je twee verdubbelingen hebt om uit te mogen gaan. Nu gaan  

die vaak verloren zodra iemand een pung draken heeft of een pung wind  

van de ronde en daarna uit kan gaan met pungs en chows door elkaar,  

of door de grote hoeveelheid snelle chowhanden, waarbij enen en negens 

geen probleem zijn. Dat zal straks nog wennen zijn als we weer op de club 

spelen. Misschien wel bij ons eigen YES! Delft toernooi in oktober. Dat zou  

inderdaad prachtig zijn. 
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Zes vragen aan Joop 

1. Hoe gaat het met jou en je omgeving? 

 

Met Anneke en mij gaat het goed, evenals met onze kinderen en 

kleinkinderen. Gelukkig geen Corona-perikelen. Ik ben een paar 

maal negatief getest dus dat is positief.  Wel is er bij mij na een 

langere periode van hoesten en herrie tijdens het ademhalen, 

Astma vastgesteld. Het klinkt gek maar het is een opluchting als je 

eindelijk weet wat dat gehoest, gepiep en gereutel heeft 

veroorzaakt. Ik heb er medicatie voor (tweemaal per dag een puffer 

gebruiken) en dat helpt zo goed dat ik niets meer van de astma 

merk. Al met al gaat het dus uitstekend! 

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

Geeneens zo heel veel anders dan voorheen. We gaan elke dag 

naar buiten, is het niet om boodschappen te doen – Anneke gaat 

uiteraard alleen de winkel in – dan wel voor een forse wandeling. 

We hopen dat de vierdaagse van Apeldoorn in juni door kan gaan ;-). 

We passen ‘s woensdags nog op onze kleinzoons maar verder 

ontvangen we geen bezoek en gaan ook niet bij anderen op bezoek. 

Dat is natuurlijk wel vervelend. Maar ach, het is maar tijdelijk moet 

je maar denken. 

3. Mis je het Mahjong spelen op de club?  

 

Ik mis het Mahjongen wel erg. De gezelligheid van de club en de  

steeds wisselende tafelgenoten is iets om naar uit te kijken. Heel  

voorzichtig hoop ik dat we in of na de zomer weer mogen spelen.  

Gelukkig hebben we een nieuw onderkomen gevonden waar we  

denk ik met veel plezier zullen spelen. 

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

Mahjongtime is leuk maar haalt het niet bij het in clubverband 

spelen met de strengere NTS-regels. Met name de 1-verdubbeling 

regel maakt dat er maar weinig mooie Mahjongs worden gespeeld. 

Maar het is een goede noodoplossing. 

4Winds op de PC speel ik weinig alhoewel ik dat een heel goed 

programma vind. 

5. Wil je zelf nog wat kwijt? 

Ik hoop dat alle clubleden deze lastige tijd goed doorkomen en dat 

iedereen zodra dat weer mag weer naar de speelavonden komt. Ik 

zou het prachtig vinden als ons toernooi dit jaar wel doorgang kan 

vinden. 

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

Ik ben benieuwd hoe het nu met Nino gaat. 

 


