
Mahjong Leermethode : Tibetaanse regels 
• Geen open elementen 

• Geen troefstenen 

• Geen winvoorwaarden 

• Geen niks 

Fases 

• 4 stenen – 1 kleur 

• 7 stenen – 1 kleur 

• 7 stenen – 2 kleuren 

• (10 stenen – 2 of 3 kleuren) 

• 13 stenen – 2 kleuren 

• 13 stenen – 3 kleuren 

Maak zelfs geen muur. Haal muurbouwen en alle cosmetische en rituele overdaad eruit. 

Het is intimiderend en onnozel. Leg de stenen blind in het midden van de tafel, en 

wanneer je moet gaan delen, laat ze gewoon het juiste aantal stenen nemen. 

Begin met een hand van 4 stenen, en gebruik slechts 1 kleur (waarschijnlijk/altijd 

cirkels – pin). Toon hen dat er van elk getal 4 stuks zijn en welke getallen er zijn (1-9). 

Vier stenen wil zeggen een paar en een set. Leg uit wat een set kan zijn (chow/chi – 

pung/pon). Laat iedereen 4 stenen nemen, laat ze zien en gids hen door wat er gebeurt. 

Als iemand wint, feliciteer hem en ga even door het hand om te tonen hoe de winst is 

bereikt. Vraag iedereen of de winnende steen de enige was waarmee gewonnen kon 

worden. Hiermee toon je de basispatronen. Laat hen voorzichtig redeneren hoe een 

hand kan evolueren. Zo leer je hen meteen de interessante keuzemogelijkheden van het 

spel. Het is interessant om stil te staan bij de wijze waarop stenen gerangschikt worden. 

Vooral dat die stenen op complexere wijzen met elkaar interageren dan je zou 

verwachten. Die complexiteit is wat het tot een goed spel maakt, wat mensen kan boeien 

in het spel en hen aandachtig houdt. 

Leer meteen “hu”, “ron of tsumo”- en vanaf de start. Het is goed om te wennen aan de 

vreemde benamingen. Het blijft plakken omdat alleen de Winnaar het mag zeggen, dus 



dat blijft spannend. Doe hen ook enthousiast klinken als ze roepen. Zo willen ze zeker 

winnen en wel op correcte wijze. 

Dat was het eerste rondje. Doe dat nog een paar keer tot iedereen doorheeft wat er 

gebeurt. Schakel dan over op 7 stenen. Blijf doorgaan, en toon steeds nieuwe elementen. 

Laat hen zo langzaam dieper gaan. Hou het nog even bij 1 kleur, zodat het ook wat 

moeilijker blijft. Een tweede kleur introduceren lijkt het moeilijker te maken, maar geeft 

weer meer mogelijkheden en maakt het dus makkelijker. Wanneer ze 7 onder de knie 

hebben, zullen ze doorhebben dat mahjong niet zo simpel is. Maar ze zullen het zeer 

goed doen wanneer je de 2de kleur toevoegt, wat hen zal aanmoedigen, nodig omdat ze 

er nog helemaal niet zijn. 

Afhankelijk van het niveau kan je nu overgaan tot 10 stenen in 2 kleuren of meteen 13 

stenen. 

De laatste stap is het maken van chows of pungs met stenen van de andere spelers. 

Zodra dat gekend is kan je hen loslaten met het volledige spel. Dan zullen ze al redelijk 

goed zelf een winnende hand kunnen opbouwen. Als je echt de toegewijde leraar wil 

uithangen, laat die calls dan voor wat ze zijn. Hoe afhankelijker je spelers zijn van de 

stenen die ze uit de muur trekken, hoe beter ze als speler zullen worden. 

Nog een huisregel. Mensen willen praten tijdens het spel, dat mag. Ze mogen het over 

alles hebben, zolang het niet hun beurt is – praat niet tijdens je eigen beurt! “Het is 

perfect OK om na te denken over wat je gaat weggooien, maar niet over wat je wil 

trekken”. Het tempo van het spel zal in grote mate afhangen van iedereens concentratie, 

dus er bestaat geen excuus voor het laattijdig trekken. Stop het gesprek en duid aan wie 

aan de beurt is.   

 


