
Japanse termen bij het spelen van Riichi Mahjong 
 
 
Onvermijdelijk 
Riichi dit zeg je als je wachtend bent en riichi wilt declareren 
Ron dit zeg je bij mahjong maken met een weggegooide steen 
Tsumo dit zeg je bij mahjong maken met een zelfgetrokken steen 
Tenpai dit zeg je als je bij remise wachtend bent (je laat je stenen zien) 
Noten dit zeg je als je bij remise niet wachtend bent (je klapt je stenen dicht) 
Pon (Pung) dit zeg je als je een combinatie van 3 dezelfde stenen maakt door het claimen van de 

zojuist weggegooide steen 
Chii (Chow) dit zeg je als je een combinatie van 3 oplopende stenen maakt door het claimen van de 

zojuist weggegooide steen  
Kan (Kong) dit zeg je als je een combinatie van 4 gelijke stenen maakt (open of dicht) 
Yaku combinaties die een of meer verdubbelingen geven 
Dora bonus steen uit de dode muur 
Ura Dora extra bonus steen, onder de dora. Telt alleen bij riichi. 
Chombo een straf bij het maken van een fout 
Furiten de staat van een speler als deze één van de winnende stenen heeft weggegooid die het 

verbiedt om met een weggegooide steen uit te gaan; je kunt altijd uit door zelf te 
pakken. 

 
Belangrijk 
Hanchan spel van oost- en zuidronde (letterlijk: half spel)  
Tenbo punten stokje(s), zowel enkelvoud als meervoud 
Tsumibo dit is de 100-punten tenbo die bij renchan (zie verderop) in de pot gaat (ook wel honba, 

maar zeker niet ‘dropje’) 
Fu mini-punten 
Fan/Han de waarde per yaku: bijv de yaku “chinitsu” is 5 fan (open) of 6 fan (dicht) 
Mangan 4 fan met 40 of meer fu of 5 fan 
Haneman 6-7 fan (anderhalf mangan; hane-man) 
Baiman 8-10 fan (twee keer mangan; bai-man) 
Sanbaiman 11+ fan (drie keer mangan; sanbai-man) 
Yakuman limiet combinatie 
 
Leuk 
Renchan wanneer oost, oost blijft 
Ryuukyoku remise 
Kuikae de regel die het verbiedt na een claim (pon of chi) een andere steen die de combinatie af 

had kunnen maken weg te gooien 
Oya de oostenwind, de deler (letterlijk: de ouder) 
Kamicha de speler aan je linkerzijde 
Shimocha de speler aan je rechterzijde 
Toimen de speler tegenover je 
Genbutsu een 100% veilige steen 
Damaten wachtend zijn (tenpai) zonder riichi te declareren 
Kanchan wachtend op de middelste steen van een chi (‘closed wait’) 
Nobetan wachtend op de linker of rechter steen van vier opeenvolgende stenen (1234) 
Penchan wachtend op de 3 of de 7 van 12 of 89 (‘edge wait’) 
Ryanmen tweezijdige wacht van een chow (23, 34, 45, 56, 67, 78) 
Shanpon wachtend met twee paren 
Tanki wachtend op sluitpaar (‘single wait’) 


