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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 op een PC/Laptop via de downloadbare App te spelen.  Op 
een PC/Laptop via de browser is Adobe Flash vereist. 
 
De reden voor bovenstaande is dat je met de Tablet/Smartphone versie niet alles kunt 
doen, dan wel instellen.  Je bent op een tablet dus meer afhankelijk van anderen. 
 
Je kunt, indien mogelijk, het beste via de PC of Laptop jouw account (laten) instellen 
en daarna wel (met beperkingen) ook op de Tablet of Smartphone spelen. 
 
INSTALLEREN VAN DE APP 
Via Play Store (Android)  Mahjong Time 
App 
 

Via App Store (iPad) Mahjong time 
multiplayer App 
 

  
 
Na de installatie van de app moet je je registreren om een Free account maken om 
te kunnen spelen.  
 
(Zie ook SOORTEN LIDMAATSCHAP op pagina 5) 
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INSTELLINGEN VIA DE APP 
Klik linksboven in de hoek op de hamer en nijptang om naar de Settings te gaan. 

 
Kies bij Basis Settings de spelregel Competition Rules. 

  
Stel bij My Info Country in op Netherlands. 
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SPEELTAFELS 
 
Op een tablet kun je zelf geen tafels aanmaken, je kunt alleen aan een bestaande 
tafel aanschuiven of uitgenodigd worden. 
Klik in hoofdscherm op Fun Games om de tafels te bekijken. 
Hier zie je niet gelijk zoveel informatie als op de PC of Laptop.  

 
 
Zorg dat er ook inderdaad linksonder Competition Rules staat. 
Als dat niet het geval is klik erop en verander het in het Uitrolmenu 
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Als je op de naam van een tafel klikt, krijg je wat meer informatie. 
Zie hier als voorbeeld de informatie over tafel Bern bij Competition Rules 
 

 
 
Als je wilt meespelen klik je op > helemaal rechts. 
 
Als je wilt meespelen klik je op > helemaal rechts. 
Voor meer uitleg over gebruik van en benodigde chips en tafel gegevens, lees 
verder bij PC/Laptop. Gedeeltelijk komt dat overeen. 

 
UITLEG VAN DE TERMEN 
Tafel naam Elke tafel heeft een naam. Bern - Berlin –  

MCR-Marathon - etc. 
Entry Fee Hoeveel chips je nodig hebt om te spelen. Hoe hoger 

het aantal te winnen chips, hoe hoger het ‘Entry Fee’ 
Prize Fund Te winnen chips. Dat is 4x het ‘Entry Fee’. 
Spelers (poppetjes) Oranje poppetjes geven aantal spelers aan d ie mee 

doen of mee willen doen. Bij 4 is de tafel al compleet. 
Grijze poppetjes geven een lege stoel aan. 
Je kunt je aanmelden voor een tafel die nog niet 
compleet is. 

Move Time De bedenktijd tussen de beurten voor de spelers 
NB: 10 seconden is de officieel 

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. 

Min Points for Mahjong Minimaal aantal punten nodig voor Mahjong. MCR = 8 
Game Timer Tijd beschikbaar voor het hele spel. 
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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 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 tot 3000 chips. 
In eerste instantie 2000 en als je te weinig chips over hebt, krijg je er nog 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.  
 

 
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. 
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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 
 

  

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 

 
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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VRIENDENGROEP 
 
Bij de Tablet komen we het probleem tegen dat je geen vrienden aan een groep 
kunt toevoegen... althans dat is nog niet mogelijk. 
 
Als iemand een privé tafel aanmaakt en jij hebt die persoon niet in jouw 
vriendengroep dan zie je die tafel eenvoudig weg niet verschijnen in de lijst van 
beschikbare tafels. 
 
Het is aan te bevelen om via de vriendengroep compleet te (laten) maken via een 
PC of Laptop kunnen doen. Die lijst is dan op de tablet weer terug te vinden. 
Let op! Je kunt alleen spelers via de PC of Laptop vinden als ze op dat moment 
Online zijn! Als ze eenmaal in je groep zitten, blijven ze erin. 
 
Als speler op een Tablet kun je wel gevonden en uitgenodigd worden door een 
Premium Speler. Je krijgt dan een uitnodiging op de App.  
 
Het is handig als iedereen zijn/haar land op Netherlands heeft staan om elkaar 
makkelijk te vinden. En je moet elkaars spelersnaam wel weten. 
 
Op de Tablet App staat de knop Friends and Chats onderaan het scherm. 
 

  
 
NIEUW SPEL / TAFEL AANMAKEN KAN NIET OP EEN TABLET! 
Je kunt op een tablet niet zelf een tafel aanmaken, je bent dus afhankelijk van 
anderen die wel op de PC / Laptop spelen en een Premium lidmaatschap hebben  
Je kunt zelf een tafel opzetten. 
 
Je vrienden kunnen je wel uitnodigen aan een tafel mee te spelen. 
Je kunt dan klikken op Accept (meedoen) of Decline (niet meedoen). 
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ALS JE VRIENDEN HEBT TOEGEVOEGD OP DE PC / LAPTOP 
 
Je kunt alleen vrienden zien op je tablet als je op enig ander moment een keer die 
vrienden hebt toegevoegd op de PC / Laptop. 
Jij kunt niet zien wie jou wel of niet heeft toegevoegd! 
Als je wel vrienden hebt kunnen toevoegen dan kun je zien wie Online (groen) is en 
wie al ergens aan het spelen (rood) is. 
 

  
Staat er een blauw nummertje bij dan heeft die speler jou een bericht gestuurd. 
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Als je een speler selecteert, dan zie je het privégesprek met die speler. 
 

  
 
 
 
 
 
MINIMUM FEE 
• Ouick Mahjong = 1 spelletje;    inleg minimaal 250 chips.  
• 1 Round             = 4 spelletjes;  inleg minimaal 500 chips. . 
• 2 Rounds  = 8 spelletjes;  inleg minimaal 1000 chips. 
• 3 Rounds  = 12 spelletjes; inleg minimaal 1500. 
• 4 Rounds  = Marathon = 16 spelletjes; inleg minimaal 2000 chips. 
Het Prize Fund is altijd 4 x de inleg. 
 
• 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. 
• 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! 
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EEN SPEL VERLATEN 
 
Verlaat het spel alleen als  

1. Het spel is afgelopen. Als het spel is afgelopen en er wordt 
gevraagd nogmaals te spelen, het is aan jezelf om dat wel of niet 
te doen, overleg eventueel via de chatmogelijkheid. 

2. Als het erg lang duurt voor er 4 spelers zijn, nadat je op > hebt 
geklikt.  

Ga daarvoor naar het deurtje rechtsonder. 

  
 

  
 
Hopelijk is de uitleg duidelijk. Ik houd me aanbevolen voor aanvullingen of wijzigingen. 
Veel speelplezier! - Joyce 


