
Toernooibase Lidraughts Summer Cup 
 

 
 

Nu de zomertoernooien in Nederland vrijwel van de baan zijn, wil ik (in navolging van het 

Provinciaal Internettoernooi PFDB, dat op 1 juli stopt) een nieuw toernooi in Toernooibase 

organiseren met online spelen in lidraughts.org. Dit om damliefhebbers die dat willen, toch 

een mogelijkheid te bieden in de zomerperiode een aantal leuke partijen te spelen. 

 

Opzet: 9 ronden Zwitsers systeem op FMJD-rating 

 

Vier (FMJD)-ratingklassen (op basis van ratingtabel per 1-4-2020), nog nader in te delen op 

basis van sterkte van de deelnemers. 

Eventueel ook subklassementen voor vrouwen, junioren, aspiranten en pupillenklassen 

afhankelijk van deelnemers. 

Inschrijvingen uiterlijk 25 juni 2020 naar: pboumaharl@hetnet.nl met daarbij vermelden van 

eigen naam en nickname op Lidraughts. 

Geen inleg, geen prijzen, alleen de virtuele roem en de virtuele cup van Toernooibase.  

Natuurlijk is sponsoring mogelijk. In dat geval ga ik bovenstaande heroverwegen. 

 

Speeldagen op lidraughts:  
ronde 1: vrijdag 3 juli 19.00 uur 

ronde 2: vrijdag 10 juli 19.00 uur 

ronde 3: vrijdag 17 juli 19.00 uur 

ronde 4: vrijdag 24 juli 19.00 uur 

ronde 5: vrijdag 31 juli 19.00 uur 

ronde 6: vrijdag 7 augustus 19.00 uur 

ronde 7: vrijdag 14 augustus 19.00 uur 

ronde 8 : vrijdag 21 augustus 19.00 uur 

ronde 9 : vrijdag 28 augustus 19.00 uur 

 

Elke voorafgaande zondag wordt er een nieuwe loting/paring vanuit Toernooimanager in 

Toernooibase geplaatst, voor het eerst dus uiterlijk zondag 28 juni. In Toernooibase komt een 

lijst van spelers met nicknames op lidraughts beschikbaar. 

Lukt het één of beide spelers niet om op vrijdag 19.00 uur te spelen (verhindering, andere 

afspraken) dan is in de week voorafgaand (maandag t/m donderdag dus) er de 

uitwijkmogelijkheid om vooraf de partij te spelen. In dat geval dient men via de mooie 

berichtenservice van lidraughts met elkaar contact op te nemen. Check dus regelmatig de 

berichtenbox in lidraughts. 

Kan men beiden wel op vrijdag 19.00 uur, dan dient er door de witspeler een challenge in 

lidraughts op dat tijdstip uit te gaan naar de tegenstander. 

 

Voor vijf toppartijen zou ik graag willen dat ze op elke zaterdag om 19.00 uur worden 



gespeeld, zodat we deze dan mee kunnen nemen in een livestream en we daardoor extra 

reclame voor de damsport op een vast tijdstip via Youtube kunnen maken.  

We gaan ook proberen spelers via hun webcams in beeld te brengen. 

En de overige deelnemers kunnen deze partijen dan ook bekijken.  

Deze toppartijen zullen na paring bij elke ronde in de Toernooizaal van Toernooibase bekend 

worden gemaakt, waarbij de spelers (ook na onderling contact) dit ook aan mij moeten 

doorgeven of het lukt om op de zaterdag om 19.00 uur te spelen en we ze ook via webcams in 

beeld kunnen brengen. 

 

Het is mogelijk (als er sprake is van vakantie of iets dergelijks) om maximaal twee ronden 

over te slaan. Dit moet dan voor de paring van de ronde aan de wedstrijdleiding worden 

doorgegeven..  

De speler wordt in dat geval met een remise gekoppeld aan Dummy, die de laagste rating van 

de spelers krijgt.  

In tegenstelling tot Zwitserse systemen met andere criteria heeft dit geen invloed op de 

resultaten tegen andere spelers, alleen maar op het resultaat van jezelf (remise en een lagere 

tegenstandersrating) en bij veel afmeldingen invloed op het resultaat van Dummy in het 

toernooi.  

 

Handleidingen spelen via lidraughts en uitslagen invoeren in Toernooibase 

Binnenkort zal ik handleidingen in Toernooibase (toernooizaal toernooi) plaatsen (ook op 

kndb.nl staat al flink wat informatie over lidraughts): 

- hoe een account aan te vragen voor Toernooibase (makkelijk om zelf uitslag en partij in te 

voeren) 

- hoe een uitslag in Toernooibase te plaatsen (uiteraard kan dat ook via e-mail naar mij). 

- hoe makkelijk een partij op applet van lidraughts in Toernooibase te plaatsen 

- hoe een account te maken bij lidraughts 

- hoe via de berichtenservice van lidraughts via nickname van tegenstander contact te leggen 

- hoe op het moment van spelen een challenge naar de tegenstander te sturen 

- hoe  lidraughts een report te zenden m.b.t. cheating en slecht gedrag 

etc. etc. 

 

Speeltempo: 45 min + 1 min/zet per persoon. (In tegenstelling tot vrijwel alle toernooien in 

lidraughts een speeltempo met veel bedenktijd.  

Ik denk dat velen dat toch prettig vinden). En dat brengt me op: 

 

Fair play 
Ik heb in het voorjaar een boek gelezen “De meeste mensen deugen”(auteur Rutger 

Bregman). Aan te bevelen.  

En daar ga ik ook voor onze damgemeenschap vanuit.  

Het is met een speeltempo met ruime bedenktijd op internet natuurlijk mogelijk om tijdens de 

partij ook met een damprogramma of zelfs met een dambord(je) de partijstand te analyseren 

en de beste zet te vinden of een combinatie uit te proberen. Uiteraard is dit niet toegestaan. 

Er is geen 100% perfecte mogelijkheid om dit tegen te gaan, al heeft lidraughts verborgen 

sources waarmee ze gebruik van computerprogramma’s kunnen herkennen.  

Ik ga ervan uit dat de spelers, die aan dit toernooi meedoen, fair play laten zien en deze 

mogelijkheden niet gebruiken. Immers, je eigen speelsterkte wordt er heus niet beter van en 

het is niet leuk voor je tegenstander(s). 

Bij signalen vanuit lidraughts of andere bronnen, dat er toch iets onrechtmatigs gebeurt, zal de 

wedstrijdleiding ingrijpen. 



 

Onvoorziene omstandigheden 

Bij andere onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding eveneens. En dat is 

ondergetekende, die uiteraard wordt ondersteund door anderen. 

 

Enfin, ik hoop in deze tijden waarin we helaas niet fysiek bij elkaar kunnen komen om te 

dammen, op een leuk toernooi! 

Heeft iemand nog vragen etc.: email naar pboumaharl@hetnet.nl 

 

Piet Bouma 

Harlingen, 1 juni 2020. 


