Nederlandse MAHJONG standaard (v2.2)
Spelregels
1.
2.
3.
4.
5.

Peling-eet-cake is een vuile hand
Laatste steen uit de muur is geen verdubbeling als je een bijzondere hand hebt
Geen extra verdubbelingen bij een bijzondere hand (alleen OOST ontvangt en betaalt dubbel)
Dode hand: geen chow/pung/kong meer maken - alles voor de plank laten liggen - alleen betalen / niet ontvangen
Geen absolute limiet per spel

Puntentelling
Voor alle spelers
elk seizoen of bloem
paar eigen winden
paar draken
paar winden v/d ronde
pung
kong
pung-honneurs
kong-honneurs

open
open
open
open

4
2
2
2
2
8
4
16

dicht
dicht
dicht
dicht

4
16
8
32

Voor de winnaar
Mahjong
enig mogelijke steen
winnende steen uit de muur
alleen chows "Ping Ho"
vogel 'Pe Ling' eet cake
alleen pungs

20
2
2
10
10
10

Verdubbelingen
1 keer

schone hand
3 dichte pungs
pung/kong eigen wind
eigen seizoen + bloem
laatste steen door kongroof (w)

alleen honneurs
pung/kong draken
pung/kong wind van de ronde
"gelukkige 13" (w) - bij uitdelen op 1 steen na
mahjong - melden - niet meer wisselen.
laatst mogelijke steen (w)

2 keer

4 dichte pungs
4 kongs

3 dichte kongs
"spel van de aarde" (Z/W/N heeft mahjong met
eerste steen die O weglegt)

3 keer

alles van één serie
4 dichte kongs
4 seizoenen
"spel van de hemel" (O heeft mahjong op de
plank bij uitdelen)

alleen enen/negens
alleen winden/draken
4 bloemen
"verborgen schat" (w)

Bijzondere handen (alles dicht op/voor de plank, alleen de laatste steen mag geclaimd worden)
vuile paren
vuil haakwerk
schoon haakwerk
breiwerk
tweelingen
winderige chows
broeders
news
negen poorten
drieklapper
groene robijn (bamboe)
groene robijn (kring)
zeven wijzen
hemelse tweelingen
vuile beginners
dertien wezen
rode hand (bamboe/kringen)
groene hand (bamboe/kringen)
Versie 2.2

7 paren willekeurig & verschillend
4 verschillende tripletten + paar
4 verschillende tripletten + paar draken of winden
7 verschillende dupletten uit 2 series
7 verschillend paren uit 1 serie (inclusief winden en draken)
3 chows uit 3 series + NEWS + extra wind
1 t/m 9 + pung winden <--> paar draken
1 t/m 9 + NEWS + extra wind
pung 1 + pung 9 + 2 t/m 8 + extra uit 1 serie
3 pungs zelfde waarde + pung draken <--> paar winden
4 pungs: RD + GD + RBm + GBm + paar Bm
rode bamboes: 1,5,7,9
4 pungs: RD + GD + RKr + GKr + paar Kr
rode kringen: 3,5,6,7,9
1 t/m 7 + NEWS + RD + GD + WD
7 verschillende paren uit 1 serie
1 t/m 9 + pung + paar uit 1 serie
NEWS, RD, GD, WD, Kr1, Bm1, Tk1, Kr9, Bm9, Tk9 + extra honneur
4 pungs: RD + 3 RBm/RKr + paar RBm/RKr
4 pungs: GD + 3 GBm/GKr + paar GBm/GKr
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200
300
500
500
500
500
700
1000
1000
1000
1000
1000
1100
1200
1300
2000
2000
2000
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