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Waarschuwing! 
Mahjong Time is een commercieel platform! 
Wij adviseren u terughoudendheid met de aanschaf van speelfiches/ munten. 
 
PLATFORM ADVIES 
Het verdient de voorkeur via de Browser of de App op een PC of Laptop te spelen, omdat 
je niet alle in te stellen opties beschikbaar zijn op een Tablet of Smartphone. 
 
OVERZICHT INSTELLINGEN 
 
Vul via My account linksonder in het Uitrolmenu bij My Info wat gegevens in. 
Als je de onderste rand niet ziet, klik dan even op het blokje voor volledig scherm 
rechtsboven. 
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Instellen uit welk land 
je komt.  

  

 
 
Instellen volgens 
welke regels je 
speelt. 
Waarschijnlijk 
Competition Rules. 
 
Maar er kunnen ook 
meerdere 
mogelijkheden 
gekozen worden. 

 

Dit staat er standaard 
al. 
 



 MAHJONGCLUB HAAGSE KRINGEN – MAHJONGDENHAAG.NL 
HANDLEIDING MAHJONG TIME VOOR PC / LAPTOP 

 

 

 

3 22 april 2020 
MahMAHJ 

 
SPEELTAFELS 
De speeltafels vind je in Menu Games en kies daar Fun Games 
Selecteer daaronder ook gelijk de Competition Rules  
 

 
Onder Fun Games zie je dan een lijst met tafels waarop volgens  
Competition Rules (MCR) gespeeld wordt. 
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UITLEG VAN DE KOLOMMEN 
Game name Elke tafel heeft een naam. Bern - Berlin – MCR-Marathon - etc. 

Degene die de tafel aanmaakt kan zelf een naam verzinnen. 
Time Limit De bedenktijd tussen de beurten voor de spelers, vaak op 7 

seconden, dat is voor beginners vrij snel. Soms ook op een 
hogere waarde. 
NB: 10 seconden is de officieel 

MP Minimaal aantal punten nodig voor Mahjong. Voor MCR tafels 
zou dat 8 moeten zijn. 

Players (poppetjes) Oranje poppetjes geven aantal spelers aan die mee doen of 
mee willen doen. Bij 4 oranje poppetjes is de tafel al compleet. 
Grijze poppetjes geven een lege stoel aan. 
Je kunt je aanmelden voor een tafel die nog niet compleet is. 

Rounds Bijvoorbeeld: 1 ronde is 4 spelletjes en duurt ca. 20 minuten. 
4 rondes een complete ronde van 16 spelletjes en duurt ca. 
1.30 uur.  QuickMahjong is één spel! 

Entry Fee Hoeveel chips je nodig hebt om deel te nemen aan deze tafel. 
Hoe hoger het aantal te winnen chips (Prize Fund), hoe hoger 
het ‘Entry Fee’ 

Prize Fund Te winnen chips. Dat is 4x het ‘Entry Fee’. 
Action Join: je kunt meedoen. Watch: je kunt meekijken. (de laatste 

optie alleen als dat bij het instellen van de tafel als optie is 
aangegeven) 
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TAFELINFORMATIE 
Als je op de naam van bijvoorbeeld de tafel Bern klikt, zie je rechtsonder het menu  
Table Info en de woorden Info en Settings.  
Bij Info staat wie de tafel heeft aangemaakt 
(Creator), de status (wachtend of spelend), het 
regel type en de spelersnamen die wachten of 
aan het spelen zijn. 
 

 
Bij Settings staat: 
 
• Rounds - 1 ronde met als Maximale tijd 

(Game Timer) 1 uur en 30 minuten wordt 
gespeeld,  

• Move Time - de tijd om na te denken 7 sec.* 
is,  

• Min points for Mahjong - dat 8 punten voor 
Mahjong nodig zijn. 
 

* Denktijd vooral als beginner is 10 (volgens de 
formele toernooispelregels) of zelfs 15 
seconden prettiger.  
 
Je kunt meekijken bij dit spel, dat al is 
begonnen, door op Watch te klikken.  
 
De knop Join is niet opgelicht, omdat er al 
gespeeld wordt. 
 
Je kunt Join of Watch ook al direct kiezen op 
het blad met de tafels. 
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UITNODIGINGEN / INVITES 
Soms komt er een uitnodiging langs om aan een tafel mee te spelen.  
Dat kan van een vreemde speler zijn of van iemand uit jouw vriendenlijst. 
 

 

 
Meespelen: Accept 
Niet meespelen: Decline 
 
De etiquette is om er een reden bij te 
zetten waarom je dat nu niet wilt. 
Dat is wel zo fatsoenlijk. 
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CHIPS EN ENTRY FEE 
 
Linksboven het scherm staat hoeveel chips je hebt. Deze speler heeft 7662 chips. 
De gele muntjes ernaast zijn Golden Coins. Daar doe je als beginner nog niets mee. 

  
• Om deel te kunnen nemen aan een spel moet je over minimaal het aantal chips 

beschikken dat is aangegeven als Entry Fee. 
• Je wint alleen chips als je een tafel wint. Als je een tafel verliest, dan ben je je 

Entry Fee kwijt. 
• Heb je te weinig Chips om aan een tafel mee te doen, dan is dat jammer maar 

helaas. 
 
SOORTEN LIDMAATSCHAP 
Free Player 
Als gratis speler) krijg je elke dag 1000 chips om te spelen. Als je wint komen daar chips 
bij volgens een bepaalde berekening en kun je langer spelen.  
Als je vaak wint, zou je niet eens hoeven betalen om regelmatig en wat langer te spelen. 
Premium Player 
Als betalende speler krijg je in principe elke dag 3000 chips.  
De allereerste keer gelijk 2000. Tijdens spelen, als je onder de 1500 chips zakt, krijg je 
er 3 x 1000 bij. 
Dat houdt in dat je twee keer 1000 chips op kunt spelen en krijg je er een laatste keer 
nog 1000 chips bij. 
Als je wint en/of al genoeg chips hebt om te spelen, krijg je die dagelijkse chips pas erbij 
als je onder een bepaald aantal komt.   De maandelijkse kosten zijn 5 dollar.  
Je kunt ook voor bepaalde bedragen chips bijkopen. 
  

 
MEESPELEN 
Je moet genoeg chips hebben om aan een tafel mee te spelen. Als je die niet hebt, krijg 
je een waarschuwing om eventueel bij te kopen.  
 
Een voorbeeld: 

• Tafel Bern met Entry Fee van 1000 chips 
Meedoen aan Bern kostte elke speler 1000 chips.  
Het Prize Fund van Bern is 4 x die inleg dus 4000 chips.  
Daarvoor wordt 1 Round (4 spelletjes) gespeeld. 

Ook krijg je een melding als je met jouw tegoed aan chips in verhouding veel chips inlegt. 
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SPELERS ZOEKEN 
 
Via het menu Online Players kun je jouw vrienden zoeken en een vriendengroep 
samenstellen. 

 
Zoek:  
• via een index: 0-9 | A-F | G-L | M-R | S-Z. 
• Filter via Find Players als je de naam van de speler kent.  
• Filter via een land. Kies bij Country in het Uitrolmenu Netherlands. 

Het is dus handig als iedereen zijn/haar land op Netherlands heeft staan om elkaar 
te vinden. (Instellen op PC via My Info knop linksonder). 
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FRIENDS LIST (VRIENDENGROEP) SAMENSTELLEN 
Je kunt spelers aan jouw persoonlijke FRIENDS LIST toevoegen. Hier klikken we op 
Tarzje en verschijnt er rechtsboven een scherm met zijn/haar Player Info. 
 
Let op! Je kunt alleen spelers vinden als ze op dat moment Online zijn! 
Als ze eenmaal in je groep zitten, blijven ze erin. 

 
 
Een speler die nog niet tot je 
vriendengroep behoort, voeg je toe door 
op de vakje met het poppetje te klikken. 
 
Als je op het witte tekstballonnetje drukt 
verschijnt het Friends & Chats Window 
en kun je een chat gesprek met die speler 
voeren. 
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Friends list 
Afhankelijk van de versie van Mahjong Time staat de Friends List ergens anders.De 
Friends List kun je vaak vinden door onderaan op het grijze Chat icoontje naast het 
lieveheersbeestje te klikken. Daar zie je alle spelers in jouw vriendengroep 
In een andere versie van Mahjong Time staan Friends bij My Info rechtsboven in  
het Uitrolmenu.     

 

 
Je kunt in het Chat Window ernaast een berichtje tikken, dat je kunt zien als je op 
Group Chat klikt.  
 

 
 
 



 MAHJONGCLUB HAAGSE KRINGEN – MAHJONGDENHAAG.NL 
HANDLEIDING MAHJONG TIME VOOR PC / LAPTOP 

 

 

 

11 22 april 2020 
MahMAHJ 

 

Als de spelers Online zijn dan zijn 
ze groen. 
 
Staat er een blauw nummertje bij, 
dan heeft die speler jou een 
bericht gestuurd. 
 
Als er een rood pijltje met een 
tafelnaam bij een speler staat, is 
die persoon aan het spelen. 
 

  

Als je een speler selecteert, dan 
zie je het privégesprek met die 
speler. 
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NIEUW SPEL / TAFEL AANMAKEN 
Als premium lid heb je een extra optie op de PC of Laptop.  
Je kunt zelf een tafel opzetten. 

Op de Tablet App is dat helaas (nog) niet mogelijk. 
Je vrienden kunnen je wel uitnodigen aan een tafel mee te spelen. 
Je kunt dan klikken op Accept (meedoen) of Decline (niet meedoen). 

Zet een tafel op via de knop New Game bij Tabblad Games. 

 
Klik op New Game.  
 
Ga daarvoor bij voorkeur gelijk naar Advanced Settings, omdat 
daar gelijk meer mogelijkheden zijn. 
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CONFIGUREREN SPEELTAFEL 
Voor het instellen van de tafel volg je de stappen hieronder in de aangegeven 
volgorde! 
1. Kies eerst voor Advanced Settings 
2. Geef een naam bij Game 

Name. 
 
 
 
 

 

3. Stel de regels op 
Competition Rules (MCR). 

4. No. of Rounds to Play,  – 
het maken van deze keuze 
doet een reset op de Entry 
Fee! Daarom deze aparte 
volgorde! 

5. Bepaal de benodigde chips, 
het Entry Fee 
Houdt de Entry Fee zo laag als 
mogelijk (Zie ook verderop). 

6. Friends only - aangevinkt 
Alleen bevriende spelers 
zien dan de tafel – Zie ook 
(10.) hieronder! 

7. Time Limit per move staat 
meestal standaard op 7 
seconden, maar 10 is advies 
volgens de toernooi 
spelregels. In het begin voor 
beginnende spelers 
misschien zelfs op 15 
seconden zetten. 

8. Play Time afhankelijk van 
het aantal ronden instellen 
en neem dat ruim. 

9. Minimum Belt beter leeg 
(witte belt) laten! Als je daar 
een ander vak kiest, kunnen 
alléén  Premium en/of VIP 
accountspelers aan die tafel 
spelen. 

10. Only the host can seat 
players – Alléén degene die 
de tafel opzet kan mensen 
daadwerkelijk toelaten. Hij of 
zij is als het ware eigenaar 
van de tafel. 

Als je eigenaar van een tafel bent, maar Friends 
Only niet is aangevinkt kan iedereen aanschuiven, 
echter jij bepaalt wie daadwerkelijk mee doet door 
het toewijzen van plaatsen. 
 
Je kunt dus ook een tafel aanmaken waar jij zelf 
geen “eigenaar” van bent, maar wel een die alleen 
door spelers uit jouw vriendengroep gezien kan 
worden. (Friends only optie) 
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SPELMOGELIJKHEDEN / SOORTEN TAFELS 
 
Er zijn diverse spelmogelijkheden met inleg van minimaal 250 zelfs tot maximaal  
10.000 chips voor wel héél gevorderde spelers met heel veel tegoed.  
Het Prize Fund is dus altijd 4 x de inleg. 
Mogelijke spelletjes / Aantal ronden 
Soort / naam Aantal spellen Minimale inleg (Entry Fee) 
Quick Mahjong 1  inleg minimaal 250 chips 
1 Round 4  500 maar vaak 750 of 1000 chips 
2 Rounds 8  1000 chips 
3 Rounds 12  1500 chips 
Marathon 16  2000 chips 

 
• Quick Mahjong voor 250 chips is in verhouding wat duur vergeleken bij  

4 spelletjes voor 500 of 750 chips. 
• Bij 1 Round wordt meestal 750 of 1000 chips inleg gevraagd, maar 500 is ook goed. 
• Let op!  Als je in de Marathon speelt en wachtend bent, zegt de computer soms dat je 

Mahjong kunt claimen. Dat klopt niet altijd en levert je dan een Valse Mahjong op! 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
SPEELTIJD 
1 Round duurt ongeveer 20 minuten.  
Een compleet spel van 4 Rounds (16 spelletjes) ongeveer 1 uur en 30 minuten. 
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EEN SPEL VERLATEN 
• als het spel is afgelopen en er wordt gevraagd nogmaals te spelen, 
• als het erg lang duurt voor er 4 spelers zijn, nadat je op JOIN hebt 

geklikt,  
• als je zelf een spel hebt aangemaakt en er komen te weinig spelers bij. 
Ga daarvoor naar het deurtje linksonder. 
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NOG WAT AANVULLENDE INFO 
Bij Account vind je nog wat extra informatie en mogelijkheden om in te stellen.  

  
Bij Statistics (onderaan links) kun je zien hoe je hebt gespeeld en jouw stand  
in het klassement. 

  
En zo ziet een gewonnen spel eruit.  Er was geen kijker (meer). Het ‘oog’ staat op 0 

 
Hopelijk is deze uitleg duidelijk en heb je veel plezier met spelen. 
Ik houd me aanbevolen voor tips en wijzigingen.   
Joyce Goddijn 

 


