Verdubbelingentabel volgens Nederlandse Toernooispelregels 2002
Voor bijzondere omstandigheden verkrijgen winnende steen:
(uiteraard alleen voor de speler die Mah-Jong haalt)

Voor bijzondere Combinaties (geldt voor iedere speler):
Schoon

1. stenen van één soort met winden en draken, of:
2. winden en draken met enen en negens

1V

Laatste steen van de
muur, zelf gepakt

winnen met de laatste steen v.d. muur, voordat 1 V
het spel in remise eindigt.

Zeer schoon

winden en draken met enen en negens van één
soort

2V

Laatste steen v.d. muur,
zelf gepakt, kringen 1

winnen met de laatste steen v.d. muur, voordat 3 V
het spel in remise eindigt en deze steen is
kringen 1.

Zuiver

1. stenen van één soort, of:
2. alleen winden en draken

3V

Kong met bloeiende
bloemen

winnen met de losse steen verkregen na het
maken van een kong

1V

Pung draken

mag ook kong zijn.

1V

mag ook kong zijn.

1V

Kong met bloeiende
bloemen, kringen 5

Pung rondewind

mag ook kong zijn.

1V

winnen met de losse steen verkregen na het
maken van een kong en deze steen is kringen
5.

3V

Pung eigen wind

3 pungs dicht

kongs mogen als dichte pung geteld worden

1V

Kongroof

een steen die door een speler gebruikt wordt
om een open pung te completeren tot kong
mag worden weggenomen door een andere
speler als deze steen gebruikt wordt voor
maken van Mah-Jong

1V

Kong op kong

winnen met de losse steen (zoals bij Kong met 2 V
bloeiende bloemen) bij het maken van twee
kongen in een beurt

2V

3 kongs dicht
4 pungs dicht

kongs mogen als dichte pung geteld worden

2V

4 kongs

dicht en/of open

3V

Voor bijzondere Winstspelen
(geldt alleen voor de speler die Mah-Jong haalt):
Geheel verborgen winstspel met alles in de hand, ook laatste steen
zelf gepakt
spel

2V

Kleine 4 winden

3 pungs van winden, windenpaar en willekeurige
pung of chow

1V

Kleine 3 draken

2 pungs van draken, sluitstuk van draken, 2
willekeurige chows en/of pungs

1V

Mahjongclub De Vier Winden – Loon op Zand

Vier Chows

4 chows en een willekeurig paar

1V

Iedere 1e woensdag van de maand om 20.00 uur
Mahjong in De Kiosk, Oranjeplein 20, Loon op Zand

Vier Pungs

4 pungs en een willekeurig paar

1V

Pure eenvoud

alleen stenen van 2 t/m 8

1V

www. mahjongclubdevierwinden.nl

