Opstarten van een on-line partij in Lidraughts vanuit Toernooibase
(Verkorte info voor spelers).
Deze week is in samenwerking met de ontwerpers van Lidraughts een nieuwe stap in de
integratie van Toernooibase met Lidraughts gezet.
Het is nu mogelijk vanuit een link bij het wedstrijdprogramma/de paringen in Toernooibase
een on-line partij in lidraughts te spelen.
Als de toernooi-organisatie de voorbereidende werkzaamheden in Toernooibase heeft
uitgevoerd (koppeling als lidraughts-toernooi, invoer timecontrol en nicknames en invoer
paringen) is het voor beide spelers een fluitje van een cent om de partij in Toernooibase op te
starten.
Voorwaarde is dat ze ook beide (link) de functie vanuit Toernooibase gebruiken (de op de
achtergrond vastgelegde challenge is namelijk niet vanuit Lidraughts te benaderen) en
uiteraard een account van Lidraughts hebben.
Op twee plekken zijn extra linken ingevoerd.
U gaat naar de stand van het toernooi:
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En u klikt op de link Alle uitslagen.
Het volgende scherm verschijnt:

U ziet dat er bij één partij een extra link Speel partij (tussen twee lidraughts icoontjes) is
bijgekomen. Spelers zonder een account van Toernooibase zullen alleen de link Speel partij
zien.
De link wordt op de geprogrammeerde speeldag zichtbaar. (Als een
wedstrijdprogramma/de paringen kort voor de ronde worden ingevoerd, worden de linken na
vijf minuten zichtbaar.)
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De andere methode is op de zgn. ronde na toernooistand op te vragen. (Dit werkt niet in alle
toernooivormen, dus de optie Alle Uitslagen is het meest ‘bedrijfszeker”) In dit geval de 4
achter programma in de schermprint van het toernooi.
Dan verschijnen de paringen onder de stand:

Ook hier ziet u weer de link Speel partij.
Wat gebeurt er als u – als eerste – op de link klikt.
In een nieuw venster wordt u dan doorgelinkt naar lidraughts:

“Oerterp 3” heeft de link aangeklikt. Let op dat het speeltempo vanuit de Timecontrol van
Toernooibase wordt overgenomen.
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Hij klikt vervolgens op Join the game (Speel mee in de Nederlandse versie).
En gaat verder in lidraughts:

Hij is nu ingelogd bij de partij en wacht op de tegenstander.
Vervolgens klikt “Oerterp 2” op de link in Toernooibase:

Hij is ook ingelogd en klikt nu op Join the game. En de applet van lidraughts verschijnt,
waarna beide spelers de partij kunnen gaan spelen:
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Voorwaarde van deze methode is dat u wel ingelogd moet zijn op lidraughts. Veel spelers
hebben het automatisch inloggen aanstaan, en dan komt u automatisch (nadat beiden join the
game hebben gedaan) in de invoerapplet terecht.

Wanneer u niet ingelogd bent, zult u de knop Joint he game niet zien. Zodra u ingelogd bent
(met Sign In rechtsboven) krijgt u vervolgens het scherm met Join the game te zien en kunt u
deelnemen aan de partij.
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Tot zover de verkorte informatie voor spelers. Samengevat in feite heel simpel:
1. U klikt op de afgesproken tijd de link in Toernooibase aan.
2. U Klikt in het vervolgscherm van Lidraughts op Speel mee
3. Als uw tegenstander dit ook heeft gedaan, kunt u de partij spelen.
Speciale dank aan Hendrik Veenstra en de ontwerpers van Lidraughts (de echt knappe
koppen), die deze nieuwe ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt.
Zijn er vragen, suggesties etc., dan kunt u deze natuurlijk – zoals altijd – sturen naar
pboumaharl@hetnet.nl
Harlingen, 30 oktober 2020
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