Hoe contact te maken met mijn tegenstander in lidraughs/How to contact with my
opponent in lidraughts
Hoewel het natuurlijk het mooiste is dat de partij gespeeld wordt op de vaste datum (vrijdag),
is er een mogelijkheid om vooruit te spelen in dit toernooi. Dan is het de bedoeling dat er
contact gemaakt wordt met de tegenstander via lidraughts.
The purpose is of course that the game is played on the fixed date (Friday). However there is a
possibility to play the game in advance in this tournament. Then you have to contact you
opponent with lidraughts.

In lidraughts zit rechts bovenin een zoekfunctie op nickname. Daar kunt u op uw tegenstander
zoeken en vervolgens aanklikken.
In lidraughts is right above a search function on nickname. There you can search for you
opponent and click on this name.
In dit geval Pieter_Bouma/In this case Pieter_Bouma.
Het volgende scherm verschijnt/The next screen appears:

Hier ziet u gegevens van uw tegenstander/Hier you see information about you opponent
Via het ballonnetje komt u in het berichtenscherm/With the ballon you come in the
messagebox.
Hierop klikken/Click on it:

Hier kunt u aangegeven dat u op een bepaalde datum niet kan spelen. En een alternatieve
datum en tijd (vooruitspelen) doorgeven.

Here you can send a message that you cannot play on a certain date. And propose an
alternative date and time.
Met Verstuur verstuurt u uiteraard de boodschap/ With Send you send the message.
Zodra je tegenstander geantwoord heeft, krijg je daarvan een signaal van in lidraughts.
A soon as you opponent has answered, you get a signal in lidraughts.
Zie volgende scherm/See next screen

Op de bel/klok rechtsboven komt een 1 te staan, wat aangeeft dat er een bericht is.
On the bell right above you see a 1, which means you have a message.
Klik daarop/You can click on that:

En u ziet het antwoord van Pieter. Hij kan ook op 1 juli om 20.00 uur. Dat bevestig ik
uiteraard weer even.
And you see the answer op Pieter. He also kan play on 1st juli on 20.00 hrs. Of course I send
a confirmation.
Stuur afspraak door naar mij/Send agreement also te me
Het is handig dat de wedstrijdleider (ik dus) een printscreen van deze afspraak tot
vooruitspelen krijg via e-mail. Dan weet ik dat er vooruitgespeeld wordt en dat er
overeenstemming is. (Dit om latere problemen te voorkomen).
Zo’n printscreen kun je makkelijk maken via bijvoorbeeld het knipprogramma van Windows.
Net zoals ik hierboven de correspondentie laat zien met het knipprogramma van Windows.
Het is useful that the referee (it’s me  ) gets a printscreen of the agreement by e-mail. Then I
know that there is agreement to play in advance. (To avoid problems later).
Such a print screen you can easily make with the Snipping Tool of Windows. Just I let see the
messages above with the snipping tool.
Wanneer er geen overeenstemming is tot vooruit spelen (maar dat moet toch eigenlijk altijd
wel lukken, fair play) moet de partij op de vastgestelde datum gespeeld worden. Is hij dan niet
gespeeld, dan beslist de wedstrijdleiding.
When there is no agreement to play in advance (but it should be possible I think, fair play)
then the game has to been played on the fixed day (Friday). When the game then not is played
the referee will decide what to do.

Check de berichtenbox in lidraughts!/Check the messagebox in lidraughts!
Het is dus belangrijk om zodra de loting op zondag geweest is en gepubliceerd (ik wil dit elke
keer uiterlijk 18.00 uur publiceren in Toernooibase) dat alle spelers de berichtenbox in
lidraughts vrij regelmatig te checken. Ik vind dat spelers, die vooruit willen spelen, dit dan
uiterlijk de maandag daarop om 18.00 uur aan hun tegenstander gemeld moeten hebben. Op
het laatste moment melden dat je op die vrijdag niet kunt, is natuurlijk niet chique.
It is important that all players check regularly after the pairing on Sunday is done en
published (it is my intention to publish pairing of a round at least on 18.00 hrs in
Toernooibase) the messagebox in lidraughts. In my opinion players who want to play in
advance, have to send a message before Monday 18.00 hrs. to his/her opponent. To send a
message at late time that you cannot play on Friday is of course not chique.

Piet Bouma, Harlingen, juni/June 2020
pboumaharl@hetnet.nl

