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Toernooireglement MCR (kwalificatie)toernooien 

Inleiding  
Het MCR is als ‘internationale’ variant van Mahjong veelbesproken.  
Waar men in Nederland voorheen gewend was aan de ‘sfeer en gezelligheid’ tijdens toernooien, is bij MCR 
toernooien na al die jaren nog steeds het nodige te doen over wat wel en wat niet mag.  
Hierdoor lijkt het voorsommige mensen dat  bij MCR toernooien ‘met het mes op tafel’ wordt gespeeld.  
Dit is echter beslist niet waar, strikt genomen moet men zich aan vooraf vastgestelde regels houden net als 
bij alle andere sporten. Zie het als bij voetbal, buitenspel is overal buitenspel en zo wordt voetbal 
gespeeld. 
Daarnaast zijn bepaalde ‘gedragsregels’ vereist, zoals bijvoorbeeld het op de voorgeschreven wijze 
aanleggen van een geclaimde steen, niet melden wat men (zelf) aflegt etc.  
Om onduidelijkheden (mogelijkheden tot vals spelen) te voorkomen zijn strikte regels opgesteld. Deze 
regels worden gehanteerd tijdens internationale (MERS) toernooien en kwalificatie toernooien (OEMCof 
WMC) 
Dit document zet de puntjes op de spreekwoordelijke i voor wat betreft ‘onregelmatigheden en 
gedragscodes’ bij MCR toernooien. Het is overigens mede gebaseerd op de regels zoals die tijdens de OEMC 
van 2007 werden gehanteerd. 

Onregelmatigheden 

Wijzigen van melding (zeggen is doen) 
Het is niet toegestaan een aangekondigde actie (Chow, Pung, Kong of Hu) te wijzigen in een andere actie. 
Behalve bij een aangekondigde Mahjong geldt dat indien geen stenen zijn getoond, bijvoorbeeld omdat de 
betreffende actie niet kan worden voltooid, er sprake is van een ‘loze melding’. Dit wordt gezien als een 
kleine overtreding. 

Een speler die mahjong aankondigt, kan die melding niet meer ongedaan maken, ook niet indien hij zich op 
tijd realiseert dat hij helemaal geen geldige Mahjong heeft. 

Aanraken is nemen 
Hoewel in de originele spelregels anders wordt vermeld, wordt hier het principe ‘een aangeraakte steen is 
een genomen steen’ gehanteerd. Met andere woorden, indien een aan de beurt zijnde speler een steen 
van de muur aanraakt, mag de speler zich niet meer bedenken en toch nog een afgelegde steen claimen. 
Dit geldt andersom natuurlijk ook, hoewel dat minder vaak zal voorkomen; een afgelegde steen aanraken, 
betekent ook een combinatie daarmee maken. 

Valse mahjong 
Als een speler Hu of Mahjong meldt en zich dan realiseert dat de eisen waaraan een winnende hand moet 
voldoen niet worden bereikt, dan betaalt hij een boete aan elke speler aan tafel en heeft hij een dode 
hand. 
Als de hand wel een goede Mahjonghand is – dus 4 juiste combinaties en een correct sluitpaar – maar niet 
de minimum score van 8 punten haalt, dan is de boete 10 punten aan de andere spelers aan tafel.  
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Voldoet de hand niet aan de eisen van een goede Mahjong, dan is de boete 20 punten aan de andere 
spelers aan tafel.Hieronder valt ook een ongeldige hu als gevolg van een onregelmatigheid in de door de 
speler genomen ‘vervangende stenen’ (bloem of kong). 
Na een valse mahjong gaat het spel gewoon verder. 

Verkeerde sets 
Als een speler per ongeluk een Chow, Pung of Kong meldt, bijvoorbeeld omdat de opgeëiste steen niet bij 
de beoogde set past, dan is een kleine overtreding begaan. Als de fout door de betreffende speler niet 
wordt opgemerkt voordat hij een steen heeft weggegooid, dan blijft de foute set liggen en heeft de speler 
een dode hand.  
Als de fout wel wordt opgemerkt voordat een steen is weggegooid, mag de speler alsnog een steen van de 
muur nemen, hij is verplicht de ten onrechte neergelegde stenen van de foute set in deze en volgende 
beurten weg te gooien. 

Tonen van stenen 
Geen bestraffing voor het per ongeluk omver stoten, en daarmee open gooien, van eigen stenen of die van 
de muur. Deze worden teruggelegd waar ze vandaan kwamen. Spelers zijn niet verplicht stenen, die per 
ongeluk te zien zijn geweest, weg te gooien. 

Een speler die voordat de winnaar zijn punten heeft geteld zijn stenen laat zien of de muur afbreekt c.q. 
omgooit, begaat een overtreding. Op zich staat daar geen straf op, maar indien sprake is van een valse 
mahjong, heeft betreffende speler ook een dode hand en betaalt hij een boete van 10 punten aan elke 
andere speler. 

Te veel of te weinig stenen 
Als een speler te weinig of te veel stenen heeft, dan heeft hij een dode hand. 

Dode Hand 
Het is een speler met een dode hand niet toegestaan te winnen. Een speler met een dode hand mag wel 
stenen opeisen en bloemstenen vervangen. 

Een speler die een dode hand heeft als gevolg van een valse Mahjong, is niet verplicht zijn getoonde stenen 
(als eerste) weg te leggen. 

Als een speler een valse Mahjong meldt en een andere speler laat zijn stenen zien (en dus een dode hand 
heeft), dan moet die speler zijn opengelegde stenen wel als eerste weggooien. 

Tijdrekken 
Spelers worden verondersteld een steen weg te gooien binnen 10 seconden nadat een steen is gepakt of 
opgeëist. Bij het opeisen van een steen moeten de stenen van de set direct worden getoond. Tijdrekken 
tijdens de beurt, bij het opeisen van een steen, punten tellen of anderszins, wordt in de regel gezien als een 
kleine overtreding, maar kan in ernstige of herhaaldelijke gevallen worden opgevat als 
spelbederf.Opzettelijk 10 seconden wachten bij elke beurt kan worden gezien als spelbederf, zeker aan het 
einde van een spelronde. 

Vals spelen en spelbederf  
Als een speler vals speelt of het spel bederft moet dit onmiddellijk worden gemeld bij de scheidsrechter. 
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Deze zal notitie maken van het incident en een besluit nemen over de ernst van de overtredingen en een 
eventuele straf. 

Gedragsregels (Etiquette) 
 
In aanvulling op of in afwijking van het ‘NMB Gedragsreglement’ gelden onderstaande regels. 
Tijdens het spel 
Over wat in het Engels ‘passing information’, ofwel het (door)geven van informatie wordt genoemd, wordt 
het volgende bepaald: 

 
- Spelers dienen zich te onthouden van commentaar op weggelegde stenen of mogelijke 
strategieën betreffende scorende onderdelen, of over welke stenen veilig zijn of juist gevaarlijk om 
weg te gooien 
- Andere spelers attenderen op het maken van fouten (Pung, Chow, nemen van vervangende 
stenen etc.) is 

• Niet toegestaan tijdens toernooien met een MERS kwalificatie of 
kwalificatietoernooien 

• Ter beslissing van de toernooileiding of dit tijdens het betreffende toernooi, buiten 
de hiervoor genoemde, is toegestaan of niet 

Overtreding van deze regels wordt beschouwd als ernstige overtreding en bestraft met een dode hand. 

Tellen  
Alle spelers moeten tijdens het tellen en opschrijven van de score opletten. Houdt tijdens het tellen de 
eigen hand dicht en blijf van de muur af. 

De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde van de hand door op duidelijke wijze, 
in woord en gebaar, alle scorende onderdelen van de hand te benoemen. De andere spelers maken 
bezwaar als teveel punten worden geteld, maar zijn niet verplicht te assisteren. 

Er is geen regel in de officiële spelregels die andere spelers verbiedt de winnaar te helpen met tellen door 
scorende combinaties aan te wijzen. Als dit wordt gedaan, dan is dat nadat de winnaar zelf klaar is met 
tellen en voordat de score is opgeschreven. 

Hierop worden de volgende nuances aangebracht: 
• Tijdens toernooien met een MERS kwalificatie en kwalificatietoernooien (OEMC / WMC) wordt niet 

geholpenmet de puntentelling 
• Tijdens andere toernooien is dit wel toegestaan, maar het is niet verplicht. Spreek dit aan het begin 

van elke sessie met elkaar af – is één van de spelers pertinent tegen helpen, dan is het de anderen 
ook niet toegestaan om dit wel te doen.  

• Indien men elkaar wel helpt met tellen, is degene die Mahjong declareert, altijd allereerst geheel 
zelf verantwoordelijk voor het benoemen van de minimaal vereiste 8 punten – hierbij mag nooit 
worden geholpen. 

• Indien de score eenmaal is genoteerd is verdere discussie of aanpassing daarover niet meer 
mogelijk. 
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Taal  
Tijdens toernooien met een MERS kwalificatie, waarop ook buitenlanders aanwezig zijn, is de officiële 
voertaal Engels. De spelers moeten de officiële taal respecteren en geen andere taal gebruiken tijdens de 
speeltijd. 

 

Tijd om te beslissen 
In de regel heeft een speler 3 seconden tijd om een Chow of Pung te declareren. Het is een goede 
gewoonte om aan tafel rekening met elkaar te houden qua snelheid van spelen. Als sneller kan worden 
gespeeld, dan mag dat. Is dit niet het geval, geef elkaar tijd om te beslissen, binnen gestelde normen. 

Een speler die ‘binnen de tijd’ een Pung wil maken, krijgt het recht deze ook daadwerkelijk te maken, ook 
als de eerstvolgende aan de beurt zijnde speler al een steen van de muur had gepakt en bekeken. 

Straffen 

Kleine overtredingen 
Normaal zal een kleine overtreding geen aanleiding geven tot een straf. Als een speler drie of meer kleine 
overtredingen heeft begaan kunnen andere spelers daarin aanleiding vinden om de incidenten te melden 
aan de scheidsrechter. Die zal dan beslissen over de ernst van de overtredingen en een eventuele straf. 

Ernstige overtredingen 
Ernstige overtredingen kunnen door de scheidsrechter worden beboet een dode hand en / of met betaling 
van 10 punten of meer aan de andere spelers.  
Voor een zeer ernstige overtreding of bij herhaalde ernstige overtreding(en), kan de 
scheidsrechterbesluiten betreffende speler te diskwalificeren. 

Arbitage 
De besluiten en beslissingen van de scheidsrechter dienen te worden opgevolgd en uitgevoerd. 

 

 


