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Opstarten van een on-line partij in Lidraughts vanuit Toernooibase 
 

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. Daarbij moet uiteraard wel aan een aantal 

voorwaarden voldaan worden. 

 

Inhoudsopgave: 

 

Voor de beheerders/organisatoren: 
a) Het toernooi moet in Toernooibase door een gebruiker met rechten (clubbeheerder, 

provinciale beheerder, moderator) geregistreerd worden als een ‘lidraughts toernooi’ 

b) De nicknames van lidraughts van spelers moeten in Toernooibase vastgelegd zijn. De 

spelers hebben dus een account van lidraughts nodig. Een account van Toernooibase is niet 

verplicht. 

Voor de spelers: 
c) De partij moet door beide spelers in Toernooibase op het afgesproken tijdstip opgestart 

worden (men hoeft dan niet meer een challenge te doen in Lidraughts). 

 

Het doel van deze integratie 

d) Waarom is deze verdergaande integratie ontwikkeld? 
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INFORMATIE VOOR DE BEHEERDERS/ORGANISATOREN 

 

a) Het registreren van een toernooi als lidraughts toernooi. 
Wanneer u een toernooi in Toernooibase heeft ingevoerd, moet u met de 

correctiemogelijkheid een extra actie uitvoeren. U gaat – het makkelijkste – naar het 

startscherm van het toernooi: 

 

 
Daar dient u op het “toverstokje bij Tournament settings te klikken. Het volgende scherm 

verschijnt: 
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Hier dient u de checkbox bij Lidraughts toernooi aan te vinken. Ook belangrijk is dat u de 

time-control invult. En lidraughts kent alleen minuten/seconden  bijv. 45/60, zodat er maar 

één periode kan worden ingevuld.  

Let op: wanneer de time-control niet is ingevuld, zal de koppeling met lidraughts niet 

werken! 

De laatste stap is dan Versturen en het toernooi is als zodanig geregistreerd. 

 

b) Nicknames lidraughts invullen van spelers in Toernooibase: 

Ook hierbij moet weer een toernooibeheerder, clubbeheerder, provinciale beheerder of 

moderator de handelingen verrichten. Al zijn er ook al flink wat nicknames geregistreerd. 

Voor het invullen van de nicknames gaan we weer naar het startscherm van het toernooi en 

klikken nu op Spelers: 
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Het volgende scherm verschijnt: 

 



5 

 

 
U ziet hier alle nicknames al gevuld (onder de kolom Nickname ld). Behalve Dummy, maar 

die zal niet een partij spelen.  

Maar door te klikken op het toverstokje (even bij mij als deelnemer) komt u in het scherm, 

waarin u de nickname kunt vastleggen: 
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U vult de Nickname in en klikt op Versturen. 

En de nickname is vastgelegd. 

 

 

INFORMATIE VOOR DE SPELERS 

c) Het opstarten van de partij in Lidraughts via Toernooibase. 

 

Het voorgaande was natuurlijk alleen voor de organisator(en) van het toernooi van belang. De 

organisator zet uiteraard ook de paringen/wedstrijdprogramma van een ronde in 

Toernooibase. 

Voor beide spelers is het natuurlijk belangrijk, hoe ze de partij op het afgesproken tijdstip 

kunnen opstarten en dat ze beide ook de functie vanuit Toernooibase gebruiken. 

Op twee plekken zijn extra linken ingevoerd. 

U gaat naar de stand van het toernooi: 

 

 
 

En u klikt op de link Alle uitslagen. 

Het volgende scherm verschijnt: 
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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.) 

 

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: 
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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. 

Hij klikt vervolgens op Join the game (Speel mee in de Nederlandse versie). 

En gaat verder in lidraughts: 
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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. 

 

 

 

Wat gebeurt er als u (als onwetende bezoeker )  de link Speel partij in Toernooibase 

aanklikt. 
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De link Speel partij is voor iedere bezoeker van Toernooibase te zien. Wat gebeurt er als u als 

niet betrokken speler op de link klikt. 

Dan krijgt u het volgende te zien: 

 

 
 

 

U ziet de beide nicknames van spelers. Verder kunt u niets. Zodra de partij gestart is, dan kunt 

u – als u op de link geklikt heeft -  als supporter de partij volgen. 

Maar dat kan uiteraard ook via de functie Livegames op de Homepage van Toernooibase (de 

al eerder geïmplementeerde integratie van Toernooibase met Lidraughts). 

 

 

 

 

 

 

 

HET DOEL VAN DEZE INTEGRATIE 

d) Waarom is deze verdergaande integratie ontwikkeld? 

 

Inmiddels zijn/worden er in Toernooibase met Lidraughts diverse toernooien gespeeld. 

Bijv. het On-line clubkampioenschap van Geleen, Provinciaal Internettoernooi PFDB, 

Zomercompetitie Apeldoorn, Toernooibase Lidraughts Summer Cup en Toernooibase 

Lidraughts Hybrid League Cup. 

 

Deze nieuwe mogelijkheid is voor de spelers (als ze één keer een lidraughts account hebben 

aangemaakt) nog laagdrempeliger om deel te nemen. Men hoeft zich niet meer druk te 

maken over het instellen van het juiste speeltempo, het uitdagen van de juiste persoon (en wie 

doet dit: zwart of wit?) en het spelen met de juiste kleur. Die hele procedure is in principe al 

vastgelegd. Voorwaarde is wel dat beide spelers de mogelijkheid van Toernooibase 

gebruiken. De (op de achtergrond) vastgelegde challenge is namelijk niet vanuit Lidraughts te 

benaderen. 

Voor organisatoren is het een mooie mogelijkheid om via Toernooibase een (online) 

onderlinge competitie of toernooi via Toernooibase te programmeren in rond, zwitsers- of 

moyennesysteem. Iets wat in Lidraughts (nog) niet mogelijk is. 

 

En het biedt ook verdere mogelijkheden. Bijvoorbeeld, een gemengde onderlinge competitie 

in Toernooibase met spelers gedeeltelijk in het clublokaal (fysiek) en spelers thuis achter de 

computer (digitaal), die de stap naar het clublokaal bijv. ivm corona niet durven/kunnen 
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maken en of qua afstand – ook buitenlandse spelers(idee!) anders niet aan een competitie mee 

kunnen doen.  

 

En uiteraard, het digitaal spelen heeft een hogere kans op fraude. Maar dan blijf ik wijzen op 

een mooi boek van Rutger Bregman: “De meeste mensen deugen”. Een aanrader! 

 

Voorlopig is deze nieuwe integratie alleen bij persoonlijke toernooien ingevoerd. Als er 

eventueel ook wensen zijn om bij teamcompetities on-line te gaan spelen dan hoor ik het 

graag. 

 

Enfin, vooralsnog hoop ik dat deze mogelijkheid organisatoren/competitieleiders verder kan 

helpen om – in deze corona tijden – onze favoriete damsport te blijven beoefenen. 

Speciale dank aan Hendrik Veenstra en de ontwerpers van Lidraughts (de echt knappe 

koppen), die deze 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 

 

 

 


