TENHOU
Opstarten van Tenhou
Het opstarten geschiedt als volgt:

Als je op de site start komt het logo en de optie om te spelen of downloaden.
Wij kiezen voor “PLAY”
Dan verschijnt het logo plus inlogmogelijkheid.

Inloggen
Aanmelden of inloggen:
Je klikt op OK en dan speel je anoniem onder NoName.
Je kunt ook NoName verwijderen en er een andere naam voor in de plaats
zetten. In bovenstaand voorbeeld staat hoogie, daar speel ik mee.

Er zijn zes verschillende speeltafels. Aan de tafels in de linker kolom alleen
Oostronde, rechterkolom Oost en Zuid.

Om aan een tafel te kunnen spelen klik je op de tafel, deze wordt dan grijs
omrand i.p.v. zwart. Als er vier spelers zijn start het spel vanzelf.
Schrik niet de eerste keer! Je raakt er snel aan gewend!!
Rechtsonder staan twee tekens waarvan er één (het linkse) eruit ziet als
een westenwind. Klik daarop en kan je het scherm full screen instellen en
zelfs de kleur van de stenen kiezen.
Hoe het spel verder verloopt, dat wijst zich vanzelf.
Met dank aan Gerda van Oorschot voor de bijdrage van de inlogprocedure.
Website: http://tenhou.net
Daarnaast nog uitgebreide info op http://arcturus.su/tenhou/
Bronvermelding: Inloggedeelte : Gerda van Oorschot
http://arcturus.su/tenhou/gameplay.html
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Het spel.
Het spel is gemakkelijk intuïtief te bedienen en bij elke schermafbeelding zit
een kleine omschrijving.
Met pop-up knoppen kan men diverse handeling uitvoeren.
Rechts beneden zitten eveneens een aantal knoppen, wordt verder in dit
verhaaltje beschreven.

Zo ziet het scherm met jouw hand eruit. Getrokken steen worden rechts onder
getoond en alle stenen zijn automatisch gesorteerd. Om een steen weg te doen
klik op de bewuste steen. De steen zal groen oplichten wanneer het kan, rood
als je niet aan de beurt bent.
De getallen naast de getrokken steen geeft de tijd weer hoelang je nog kan
nadenken. Links is het getal wat aftelt. Wanneer het op 0 springt zijn er nog 5
seconden te gaan om de bewuste zet uit te voeren.
Het bord in het midden laat de namen van de spelers zien maar ook de wind
van de speler, alias (witte tekst), score, ranking en of het mannetje of vrouwtje
is (blauw = man, rood = vrouw).
In het midden de ronde informatie en indicators. De ronde wordt getoond
naast de rondewind.
Daaronder de honba (counter)-teller en de huidige riichi stokjes van de vorige
ronde(s). Zij blijven daar totdat zij worden opgeëist door een winnaar.

Wanneer de kans zich voordoet om op tafel te gaan met een weggelegde steen
voor Chow, Pung, etc. dan zullen de mogelijke stenen blauw kleuren wanneer
je met de cursor boven de bewuste stenen komt.
De combinatie zal boven de stenen verschijnen (in’t Japans).
In het voorbeeld is チー een Chow, wel goed kijken!
Om de combinatie te verkrijgen klik dan op de stenen die daarvoor in
aanmerking komen.
Wil je de steen niet druk dan op パ ス
Deze zetten zijn ook tijdgebonden dus in de gaten houden!

Verschillende pop-ups komen te voorschijn op verschillende momenten. Is het
eenmaal zover dat er kan worden gedeclareerd (dichte Tenpai-hand) dan zal
Tenhou je gelegenheid geven voor Riichi リーチ .
Je kunt niet doorspelen, maar enkel en alleen de knop indrukken!
Er zijn diverse combinaties zoals:

チー

Chow

ポン

Pung

カン

Kong

暗カン Dichte Kong
暗カン Open Kong
加カン Van Pung naar Kong
ロン

Ron

ツモ

Tsumo

リーチ Riichi

Wanneer een steen wordt opgeëist dan komt het op het scherm bij degene die
de steen wilt hebben. In bovenstaand voorbeeld eist West een steen op voor
een Pung ポン
Hetzelfde geldt voor elke andere combinatie, zoals Riichi リーチ ,
Ron ロン en Tsumo ツモ .

De mogelijk doet zich voor om meerdere keuzes te maken.
Bovenstaand scherm laat dat zien met Ron ロン of doorgaan パ ス (pas)

Wanneer er een winnaar is zal het programma een venster laten zien met de
bewuste combinatie en score.
Daaronder de Dora en, als het om Riichi dan zal ook de Ura-dora zichtbaar
worden.
Klik op OK om verder te gaan of het programma zal stoppen bij het einde van
de ronde.
Recht onder in het scherm zijn nog drie knoppen (zijn niet duidelijk zichtbaar).
Knoppen voor diverse functies:
Auto-win : geeft automatisch aan bij Ron of Tsumo
Auto-afleggen: zal automatisch de steen weg doen (zoals bij Riichi)
Auto-pas : past bij elke automatische pop-up
Furiten.
Tenhou zal je vertellen wanneer je Furiten bent.
Volledig furiten zal worden aangegeven met oplichtende stenen, anders zal het
half-doorschijnend worden aangegeven met een grijze tekst.
Tenhou geeft dit in beide gevallen aan met 「フリテン」

TIP:
Wanneer er een steen van de muur komt en je wilt hem niet kan je op het
speelveld dubbel klikken en de steen komt bij de reeds afgelegde stenen,
hetzelfde geldt ook voor stenen die een tegenstander op tafel plaatst.

