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Gedragsreglement 

Gedragsreglement toernooien Nederlandse Mahjong Bond 
1. Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons dienen op ‘stil’ te worden gezet, tijdens een spelronde mogen telefoons niet bediend 
worden. Telefoonhandelingen dienen inde pauzes te worden gedaan. 

2. Onvoldoende spelregelkennis 

Een speler is op de hoogte van spel- en de toernooiregels als hij/zij zich inschrijft voor een toernooi en 
onderwerpt zich aan deze regels. 
 Onvoldoende spelregelkennis is van storende invloed op verloop van het spel. Van een deelnemer wordt 
dan ook verwacht dat hij/zij spelregels in die mate beheerst, dat hij/zij aan een toernooi kan deelnemen.  
Bij herhaaldelijke blijk van onvoldoende kennis van betreffende spelregels, kan een speler toegang tot 
toernooien worden ontzegd. 

3. Steen vergeten 

Spelers die, tijdens het spelvergeten een aanvullende steen te pakken van de dode muur en daardoor een 
dode hand dreigen te krijgen, dienen daar niet op gewezen te worden door andere spelers.  
Het spel wordt niet begonnen voordat alle spelers gereed zijn en ieder is geïnformeerd of aanvullende 
stenen zijn gepakt. 

4. Hulp bij tellen 

Nederlandse Toernooi Spelregels: Punten aan tafel moeten gezamenlijk worden geteld en niet ieder voor 
zich. Punten kunnen pas genoteerd worden als iedere speler aan tafel het eens is met de score. Wie zijn 
stenen weglegt zonder dat andere spelers punten hebben kunnen controleren, heeft een dood spel en 
moet 0 (nul) punten genoteerd worden. 

Riichi Mahjong:  Punten aan een tafel moeten gezamenlijk geteld worden, zodanig dat de hoogste hand 
wordt geteld. Elke speler is echter zelf verantwoordelijk voor het bepalen of hij Ron of Tsumo kan 
declareren. Ook bij 7 pairs  
 
MCR Mahjong kompetitie:  Bij kompetitie spelers wordt geen ondersteuning gegeven bij het tellen van de 
punten. 
 
MCR Mahjong recreanten: Bij recreanten dienen de eerste 8 punten zelf geteld te worden. Boven 8 
punten getuigt het van goede manieren om spelers behulpzaam te zijn bij het tellen van punten. Elke 
speler is zelf verantwoordelijk voor het bepalen of hij/zij mahjong kan declareren. 

In die gevallen waar het nodig is, mogen niet-winnende spelers pas hun stenen wegleggen als dit volgens 
de regels mogelijk is. 

5. Kijkers 

Toeschouwers zijn van harte welkom op toernooien, mits zij het verloop van het toernooi niet verstoren 
en/of spelers niet hinderen in spel en concentratie. Mocht dit wel gebeuren, dan dienen toeschouwers 
daarover op vriendelijke en verklarende wijze te worden gewezen. Blijven toeschouwers desondanks 
voortgang van toernooi of individuele spelers (ver)storen, dan dienen zij de zaal te verlaten. 
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6. Scheidsrechters 

Bij MERS-1 toernooien is tenminste één gecertificeerde scheidsrechter die mag meespelen. 
Bij MERS-2 toernooien is tenminste één gecertificeerde niet-meespelende scheidsrechter. 
Bij andere MCR-toernooien is tenminste één gecertificeerde scheidsrechter.  
Als naast een MCR-toernooi voor competitiespelers tegelijkertijd een toernooi voor recreanten wordt 
georganiseerd wordt voor recreanten een aparte scheidsrechter ingezet door de toernooiorganisatie. 
Zij moeten makkelijk aanspreekbaar zijn en voldoende kennis hebben van spel- en toernooiregels.  
Zij mogen deelnemen aan het toernooi, maar moeten snel en resoluut bindende afspraken doen 
Bij de toernooiopening wordt bekend gemaakt wie de scheidsrechters zijn. 
Scheidsrechters voor competitiespelers worden per jaar, in overleg met hen, toegewezen door de NMB 
(Werkgroep Wedstrijdwezen). 
 
7. Laatkomers en reservespelers 

Wie aan het begin van een ronde niet aanwezig is, speelt die ronde niet mee. Zijn plaats wordt ingenomen 
door een reservespeler 
Zijn er meer laatkomers, dan mag de toernooileiding de speelnummers en tafelschikking zodanig 
aanpassen dat tafels van vier gehandhaafd blijven. 

De toernooileiding dient voor voldoende reservespelers te zorgen, zodat altijd met tafels van vier wordt 
gespeeld. Als reservespelers na de eerste ronde worden vervangen door laatkomers, wordt hun score niet 
verwerkt in de uitslag van het toernooi. Laatkomers krijgen de score van de speler die op dat moment de 
laagste score heeft. 

Laatkomers die pas na het ingaan van de tweede ronde of later binnenkomen, kunnen als regel niet meer 
aan het toernooi deelnemen. In bijzondere gevallen kan de toernooileiding dispensatie van deze regel 
geven, maar alleen na raadpleging van reservespelers. 

De organisatie van het toernooi heeft het recht om spelers die zich het laatst hebben aangemeld, op de 
reservelijst te plaatsen, ook als deze spelers zich op tijd hebben aangemeld.  

8. Wegblijven zonder melding 

De toernooileiding kan sancties nemen tegen een speler, die zonder kennisgeving wegblijft van een 
toernooi, waardoor deze speler niet langer welkom is op het toernooi.  
De toernooileiding dient het incident te melden bij het bestuur van de mahjongbond.  
Indien het bestuur sancties oplegt, dienen deze ook te gelden voor andere toernooien van de 
mahjongbond. 
Het bestuur kan besluiten om de speler als laagst geklasseerde te noteren voor het betreffende toernooi, 
deze notering telt altijd mee bij de ranking van betreffende speler. 
 

9. Tijd voor opeisen weggelegde steen 

Er zijn geen chronometers op de toernooien. Daarom kunnen geen bindende tijdslimieten worden gesteld 
waarbinnen pung, chow,kong of mahjong gedeclareerd moet worden.  
In het algemeen kan gesteld worden: een speler mag pas een steen van de muur pakken als hij ervan 
overtuigd is dat niemand de weggelegde steen wil claimen.Spelers hebben ten allen tijde het recht een 
denkpauze te vragen. Een indicatie voor een gebruikelijke tijd om te pungen is 3 seconden. Als deze 
periode is verstreken zonder dat om extra bedenktijd is gevraagd, mag de weggelegde steen worden 
gechowd zonder dat de speler die had kunnen pungen (kongen, mahjong maken) dit alsnog kan doen. 
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