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Speeldata online 
Elke maandag van 19.30 tot 22.30 uur  

op Mahjongfriendsonline.com  

 

 

Aanmelden en informatie 
anton_kosters@planet.nl of bel/app 

Anton Kösters: 06-13849549 

Jack Main: 06-14390102 
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Kopij 
Stuur je kopij voor de volgende 

Oostpoort contact vóór 15 september 

aan: jackmain@planet.nl  

 

 

Editie 
Nummer 8, augustus 2021 

 Alles gaat langzaam weer van start en dus heeft het Oostpoort-bestuur  

ook gekeken of en wanneer we in september op de nieuwe locatie live  

kunnen gaan Mahjongen. Lees daarover de mail van het bestuur aan  

alle leden waarin meer informatie wordt gegeven en geef je reactie. 

 

Restart Toernooi 11 september 

Alle NMB-leden hebben een uitnodiging ontvangen voor het RESTART- 

toernooi op 11 september. Aanmelden kan via de website van de NMB 

Eigenlijk is dit het uitgestelde Bondstoernooi van 2020. Alle drie de  

soorten Mahjong krijgen op de vaste locatie De Wiesse te Schalkwijk de 

mogelijkheid om te spelen. Ook de NTS’ers hebben weer hun eigen  

toernooi. 

Het aantal deelnemers is gesteld op maximaal 100 en daarna kom je  

op een reservelijst. Om de veiligheid van de deelnemers verder te 

beschermen, is er wel een voorwaarde voor deelname, namelijk dat je  

kunt aantonen dat je gevaccineerd bent of een negatieve test van  

niet ouder dan 48 uur kunt laten zien.  

Samen met de nog steeds geldende hygiëne en afstandsmaatregelen,  

denkt het bondsbestuur  een veilig RESTART-toernooi te kunnen  

organiseren. 

Op de deelnemerslijst van het toernooi staan op dit moment nog geen 

Oostpoorters. We weten van een drietal dat ze zich hebben ingeschreven, 

maar die zijn nog niet zichtbaar.  

Heb je je nog niet aangemeld, omdat je nog twijfels hebt, dan kun je daar  

altijd vragen over stellen aan Jack via Jackmain@planet.nl 

Stap over die drempel heen en meld je aan!!!!! 
   

 

  

mailto:anton_kosters@planet.nl
mailto:jackmain@planet.nl
https://mahjongbond.org/restart-toernooi/inschrijven-r/
mailto:Jackmain@planet.nl


Zes vragen aan Marjon 

1. Hoe gaat het met jou en je omgeving? 

Met mij gaat het goed. En gelukkig gaat het ook goed met Jack en 

onze kinderen. 

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

Ik heb in de afgelopen CORONA-tijd mijn werk ‘gewoon’ kunnen 

doen. I.p.v. op kantoor, nu vanuit huis. Het samenwerken, op 

afstand, aan één project vond ik wel erg onhandig, je bent veel tijd 

kwijt met communiceren. Na de zomervakantie is het de bedoeling 

dat wij weer met z’n allen op kantoor werken. De meeste collega’s 

zijn volledig gevaccineerd, ik ook. Jack en ik zitten ook op dansles, 

nu voor het derde jaar. Dat heeft natuurlijk ook een hele tijd stil 

gelegen. Maar ook de danslessen zijn weer begonnen. 

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

Net als de danslessen, mis ik ook de maandagavond Mahjong 

spelen op de club. Toen de 1,5m competitie begon heb ik eerst niet 

meegedaan. Ik was erg druk met werk en ik heb even rust nodig om 

aan zoiets te beginnen. In de zomervakantie 2020 ben ik mee gaan 

doen. Het is een leuk alternatief, maar met z’n vieren aan een klein 

tafeltje geeft wel iets extra’s. 

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

Ik speel ook Richii op de computer, bij Mahjongtime. Je speelt dan 

tegen echte mensen, niet tegen robots. Je kunt dat altijd spelen, 

dus als ik een keer nergens zin in heb en een uurtje tijd, dan log ik 

in. Er zijn meestal wel anderen waar je dan een rondje mee kunt 

spelen.  

5. Wil je zelf nog wat kwijt? 

Ja, ik hoop dat wij in september met zijn allen in het nieuwe 

clubgebouw gezellig weer kunnen Mahjongen . Eventueel met wat 

extra maatregelen of ‘toegang’ eisen. 

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

Ik ben benieuwd hoe het met LIES gaat . 

 

 


