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Hoe valsspelen rapporteren in lidraughts/How to report cheating in lidraughts 

 

Hoewel ik er vanuit ga dat de meeste mensen deugen is het niet uit te sluiten dat uw 

tegenstander hulpmiddelen (andere damprogramma’s) gebruikt om de partij te spelen. 

Ook kan het gebeuren dat uw tegenstander onbehoorlijk gedrag vertoond in de chatruimte. 

Beide zaken zijn niet toegestaan! 

U kunt dit melden aan de ontwerpers van lidraughts. 

Although I believe that most people are good, it cannot be ruled out that your opponent uses 

other programmes to play the game. 

And it can happen that your opponent has indecent behaviour in the chatroom.  

Both things are not allowed! 

You can report this to the designers of lidraughts. 

 

Eerst dient u het profile op te zoeken van uw tegenstander. Dat doet u via de zoekfunctie: 

First you have to search for the profile of your opponent. You can do this with the 

searchfunction: 
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Klik op Pieter_Bouma, de in dit geval door u gezochte persoon. Het volgende scherm 

verschijnt: 

Click on Pieter_Bouma, in this case the person you search. Next screen appears: 

 

 
 

Klik daarna op het driehoekje met het uitroepteken. 

Click then on the triangle with the exclamation mark. 

 

 
 

En u kunt het valsspelen en onbehoorlijk gedrag vermelden aan lidraughts met de 

desbetreffende partijlink. Het liefst in het Engels. 

And you can report the cheating and the behaviour to lidraughts with the link of the game. 

 

Lidraughts heeft resources om valsspelen vast te stellen. Mocht ik het signaal van cheating 

binnenkrijgen van de ontwerpers van lidraughts dan wordt de speler zonder mogelijkheid tot 

tegenspraak uit het toernooi gehaald. 

Ook zal ik – als ik signalen krijg van valsspelen of onbehoorlijk gedrag – dit per omgaande 

rapporteren aan de ontwerpers van lidraughts. 

Lidraughts has resources to detect cheating. When I get the signal of cheating from the 
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developers of lidraughs, the player will be excluded out of the tournament without possibility 

of contradiction. 

Also I will – when I get signals of cheating or indecent behaviour – this immediately report to 

the developers of lidraughts. 

 

 

 

 

Piet Bouma, Harlingen juni/June 2020 

pboumaharl@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 


