
Handleiding ICCF webserver
(versie 02.10.2011)

Download deze handleiding in pdf-formaat

Ce manuel est aussi disponible dans une version française.

Bij het opstellen van deze handleiding heb ik dankbaar gebruik gemaakt van materiaal
uit de 'ICCF webserver tutorial' van Franklin Campbell - uiteraard met toestemming
van de auteur. U vindt deze uitgebreide Engelstalige handleiding op
http://correspondencechess.com/campbell/tutorial/.

Many thanks to Franklin Campbell to let me use the material of his excellent ICCF
webserver tutorial!

We raden nieuwe spelers aan om ook kennis te nemen van het ICCF webserver
reglement.

Voor opmerkingen of vragen: contacteer Marc Smet.
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Inschrijven voor een webservertoernooi

Voor de leden van de Belgische correspondentieschaakvereniging:

Leden van het Belgisch Schaakbord (BS) schrijven zich in via de eigen toernooileider
Jean-Pierre Dondelinger. Het heeft geen zin om rechtstreeks bij de ICCF in te
schrijven. Dergelijke inschrijvingen worden toch doorgestuurd naar het BS.

De ICCF organiseert op de webserver klassementstoernooien in de Master-, Higher en
Open klasse, evenals Masternorm- en Grandmasternormtoernooien. De
inschrijvingsrechten worden gepubliceerd in ons tijdschrift, en u vindt ze ook op onze
website.

http://correspondencechess.com/campbell/tutorial/


Nationale toernooien via de webserver worden eveneens aangekondigd op onze
website en in het tijdschrift. Tot nu toe nu toe blijft het aanbod beperkt tot het 9e
Open Belgisch Kampioenschap (62e Kampioenschap van België), maar het is niet
uitgesloten dat er in de toekomst meer en meer nationale toernooien via de webserver
worden gespeeld.

Voor de leden van de Nederlandse NBC:

Leden van de NBC schrijven zich in via de eigen procedure, door het inschrijfgeld
over te maken op giro 1365400 t.n.v. Penningmeester NBC te Amersfoort onder
vermelding van "Webschaak" gevolgd door de gewenste toernooisoort. Zodra Joop
Jansen hiervan bericht krijgt van de penningmeester (één keer per week) stuurt hij uw
aanmelding door naar de ICCF. U krijgt daarvan dan van hem bericht. Omdat de ICCF
u graag in een interessante en internationaal een beetje evenwichtige groep wil laten
spelen, kan het soms nog een paar weken duren voordat u daadwerkelijk van start
gaat.

De ICCF organiseert op de webserver klassementstoernooien in de Master-, Higher en
Open klasse, evenals Masternorm- en Grandmasternormtoernooien. De
inschrijvingsrechten worden gepubliceerd in ons tijdschrift, en u vindt ze ook op onze
website. Nationale toernooien via de webserver worden eveneens aangekondigd op
onze website en in het tijdschrift.
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Aan- en afmelden op de webserver

Om te kunnen spelen op de webserver moet u 'inloggen', met andere woorden: u moet
zich aanmelden, zodat de server weet wie u bent. Als u zich de eerste maal inschrijft
voor een webservertoernooi ontvangt u van de ICCF een e-mailbericht met
vermelding van uw ICCF ID (= identificatienummer) en een voorlopig paswoord. U
hebt deze nodig om u aan te melden.

Om u in verbinding te stellen met de server gaat u via uw internetbrowser naar het
adres https://www.iccf.com/ (uiteraard doet u er goed aan om dit adres op te slaan in
uw 'Favorieten').

In het menu in de linkerkolom, onder de hoofding  Login ,
klikt u op de koppeling Login.

U komt terecht in het aanmeldingsvenster:

https://www.iccf.com/


Geef hier uw ICCF ID en uw paswoord in.
Als u het vakje Remember login aanvinkt
wordt uw paswoord onthouden, en moet u
het later - bij een nieuwe aanmelding - niet
meer opnieuw intikken. Pas dit wel enkel toe
op uw eigen computer, maar niet op een

publieke pc in een internetcafé of bibliotheek.

Klik tenslotte op de  Login  knop. Als u uw ICCF ID en paswoord correct hebt
ingegeven keert u terug naar het welkomstscherm. In de begroeting bovenaan de
pagina ziet u nu uw naam en het tijdstip van uw vorige aanmelding (Welcome to ICCF...
Your last login was...).

Tevens is in het menu de koppeling onder de hoofding
 Login  gewijzigd naar Logout. Als u hierop klikt meldt u zich
af. U kunt dan nog wel verschillende zaken op de webserver
bekijken (bijvoorbeeld toernooitabellen), maar geen zetten
meer uitvoeren. Op uw eigen pc is het in principe niet nodig
om u af te melden als u de webserver wilt verlaten. Op een

pc die gedeeld wordt door verschillende gebruikers gebeurt dat veiligerheidshalve
beter wel.
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Persoonsgegevens wijzigen

U doet er de eerste keer goed aan uw persoonsgegevens na te zien en eventueel aan te
passen.

Klik in het menu onder de hoofding  System  op de
koppeling Personal settings. U krijgt een formulier met uw
persoonsgegevens.



In dit formulier kunt u uw persoonsgegevens wijzigen. Zorg er zeker voor dat uw
e-mailadres correct is. Dit adres wordt immers gebruikt om u te verwittigen als een
tegenstander een zet heeft uitgevoerd, of als de toernooileider contact met u moet
nemen.

De andere gegevens (geboortedatum en postadres) zijn niet verplicht, maar kunnen
nuttig zijn voor de toernooileider. De geboortedatum wijzigt u het gemakkelijkst via de
 Select  knop, waardoor u een kalender opent om jaar, maand en dag te selecteren.

Onderaan het formulier kunt u drie opties instellen:
Use drag and drop to enter moves: vink dit aan om stukken op het schaakbord te kunnen
verplaatsen met de klik-en-sleep methode;
Disable notifications for opponent's moves: vink dit aan om GEEN e-mailberichten te
ontvangen met de zetten van uw tegenstanders;
Disable notifications for your own moves: vink dit aan om GEEN e-mailberichten te
ontvangen van uw eigen zetten.

Merk op: als u hier een optie wijzigt geldt ze meteen voor al uw partijen, en wordt een
individueel ingestelde optie overschreven (zie Partij bekijken (tegenstander aan zet)
(Notifications) en Zet uitvoeren (Use drag and drop).

Klik tenslote op de de  Save changes  knop om de persoonsgegevens te bewaren.

Paswoord wijzigen

Het voorlopige paswoord dat u heeft ontvangen van de ICCF mag u niet blijven
gebruiken. U moet het vervangen door een nieuw paswoord dat alleen door u gekend
is.

Om het paswoord te wijzigen klikt u bovenaan de pagina met uw persoonsgegevens
op de koppeling click here naast If you want to change your password. U krijgt dan volgend
formulier:

Bij Old password geeft u het voorlopige paswoord in dat u kreeg van de ICCF, en
daaronder twee maal (naast New password en Retype new password) een nieuw paswoord
dat u zelf bepaalt en enkel door u gekend is (u moet het twee maal ingeven om zeker
te zijn dat u geen tikfout hebt gemaakt). Dat nieuwe paswoord mag niet kleiner zijn
dan 8 karakters, en moet ten minste 1 cijfer bevatten.



Klik vervolgens op de  Change password  knop en de  Save changes  knop, en vanaf nu
is uw nieuw paswoord geldig. Onthoud het goed! Indien u het toch ooit zou vergeten,
dan kunt u het in het aanmeldingsvenster via de link If you forgot your password, click here
opvragen. Het wordt u dan via e-mail opgestuurd.
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Overzicht van uw partijen

Klik in het menu onder de hoofding  Playing  op de koppeling
Games list.

De tabel geeft een overzicht van al uw partijen. In de linkerkolom ziet u de status van elke
partij. Waiting betekent dat u wacht op een zet van uw tegenstander; Your turn betekent dat u
aan zet bent. De andere kolommen tonen achtereenvolgens:

Since datum en uur van uw laatste zet
Time left uw resterende bedenktijd (voor de hele partij)
Colour de kleur waarmee u speelt
Opponent naam van de tegenstander
Opponent time resterende bedenktijd van de tegenstander (voor de hele partij)
Event naam van het toernooi
Last move de laatste uitgevoerde zet

Als u vindt dat de tabel te breed is kunt u via de  Customize  knop eventueel overbodige
kolommen verbergen.

Om de tabel op een bepaalde kolom te sorteren klikt u op de hoofding van deze kolom
(bijvoorbeeld op Status zodat alle partijen waarin u aan zet bent onder elkaar staan).

Partij bekijken (tegenstander aan zet)

Om een partij te bekijken waarin uw tegenstander aan zet is klikt u in de overzichtstabel
op de status van de partij (Waiting).



Er is hier heel wat mogelijk. We beperken ons tot het voornaamste.

Onder de menubalk - waarop we verder terugkomen - staat de naam van het toernooi. Als
u hierop klikt krijgt u de toernooitabel te zien. Gebruik de terug-knop van uw browser om
weer te keren naar de partij.

Om de partij na te spelen gebruikt u de knoppen onder het bord:

Start naar het begin van de partij
End naar het (huidige) einde van de partij
<< 5 volledige zetten terug
>> 5 volledige zetten vooruit
< 1 halve zet terug
> 1 halve zet vooruit

Of u klikt op een zet in de notatie rechts van het bord om onmiddellijk naar de bijhorende
positie te gaan.

Met get PGN kunt de partij downloaden naar uw eigen pc in PGN-formaat. Dat is handig
om de partij te bekijken met bijvoorbeeld ChessBase of een andere schaakprogramma.

Als u show timestamps aanvinkt krijgt u in de partijnotatie bij elke zet de datum en tijd te
zien wanneer de zet werd uitgevoerd.



De menubalk bovenaan biedt de volgende mogelijkheden:

Show
crosstable

toont de toernooitabel

Take leave hiermee geeft u een verlofperiode
in waarin u niet speelt (zie
hieronder)

Show
opponent's
leave

toont de verlofdagen van uw
tegenstander

Als u Take leave aanklikt krijgt u volgend formulier:

Om een verlofperiode in te geven: klik in het veld Start date zodat de cursor in dat veld
knippert, en selecteer vervolgens in de kalender de begindatum van de verlofperiode.
Herhaal dit voor de einddatum (End date). Klik op de  Take leave  knop om de
verlofperiode te bevestigen. Met  Remove leave  verwijdert u een eerder ingegeven
verlofperiode.

Belangrijk: de verlofperiode moet voor elk toernooi afzonderlijk ingegeven worden.



Claim
win

stuur een bericht naar de toernooileider
om de overwinning op te eisen,
bijvoorbeeld als uw tegenstander de
tijdslimiet heeft overschreden

Claim
draw

stuur een bericht naar de toernooileider
om remise op te eisen, bijvoorbeeld bij
drievoudige herhaling van de positie of
voor toepassing van de 50-zetten regel
(deze worden immers niet automatisch
herkend door de webserver)

Appeal om beroep aan te tekenen tegen een
beslissing van de toernooileider

Coordinates vink aan om de bordcoördinaten te
tonen

Piece size wijzig de grootte van de stukken (en
ook van het bord)

Turn draai het bord (kleur van de
tegenstander onderaan)

Notifications vink dit aan om via e-mail
verwittigd te worden als uw
tegenstander een zet heeft
uitgevoerd, of als u sinds meer dan
14 dagen geen zet hebt gedaan, enz.;
ten zeerste aanbevolen!

Email TD stuur een bericht naar de
toernooileider

Email AC stuur een bericht naar de 'Appeals
Commission'; dit is de
ICCF-commissie die klachten
onderzoekt over beslissingen van
toernooileiders

Email help
desk

stuur een bericht naar een persoon
die aangeduid is om gebruikers van
de server te helpen
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Zet uitvoeren

Om naar een partij te gaan waarin u aan zet bent klikt u in het overzicht van uw partijen
terug op de status (Your turn).

In dit scherm vindt u heel wat zaken terug die we hiervoor reeds hebben besproken. Maar
er zijn nu enkele bijkomende mogelijkheden.

Om een zet uit te voeren klikt u met de
linkermuisknop op het stuk dat u wilt verplaatsen, u
houdt de muisknop ingedrukt en sleept het stuk naar
het veld van bestemming. Laat de muisknop los om
het stuk plaatsen.

In het veld Your move staat de uitgevoerde zet nu
genoteerd in de (Engelse) korte algebraïsche notatie.
Met de  Undo  knop kunt u de zet terugnemen.



Let op: om de zet met deze klik-en-sleep methode op
het bord te kunnen uitvoeren, moet in het menu onder
Board de keuze Use drag en drop aangevinkt zijn. Zoniet
moet u uw zet zelf intikken in het veld Your move.

Indien gewenst kunt u
samen met uw zet een
bericht sturen naar uw
tegenstander (bijvoorbeeld
een begroeting bij het
begin van de partij). Geef
uw tekst in onder Send a
message.

Een eventueel bericht van uw tegenstander naar u ziet u in het kader Message to you.

Als u liever niet hebt dat er berichten worden uitgewisseld, dan vinkt u Disable messages
aan.

Om remise voor te stellen vinkt u Offer draw aan.

En om op te geven: Resign. Bij het opgeven
van de partij hoeft u geen zet te doen; bij
een remisevoorstel wel.

Als u klaar bent om uw zet door te sturen
klikt u op de  Submit  knop.

De zet wordt nu toegevoegd aan de partijnotatie (in het rood).



U HEBT NU NOG EEN LAATSTE KANS OM OP UW BESLISSING TERUG TE
KEREN!
Klik daarvoor op de  Cancel  knop.

Om de zet defintief uit te voeren (en dat is dan werkelijk onherroepelijk), klikt u op
 Commit .
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Toernooitabellen

U weet nu alles wat nodig is om op de webserver te spelen. Er zijn nog enkele andere interessante
menukeuzes, die we hier kort vermelden. Deze menukeuzes zijn steeds beschikbaar, ook als men
niet is aangemeld.

Via de menukeuze Tables and results krijgt u een overzicht van alle
webserver toernooien. Omdat er reeds zoveel webservertoernooien zijn,
heeft men ze ingedeeld in groepen:

Klik op een groep om de toernooien te zien.

Klik op een toernooi om de toernooitabel te zien.



Onderaan de toernooitabel vindt u de allerlei gegevens over het toernooi: startdatum, einddatum,
bedenktijd, enz. Er wordt ook vermeld of de partijen al dan niet 'live' kunnen bekeken worden,
eventueel met een vertraging van enkele zetten. In het bovenstaande voorbeeld kan iedereen (The
public) de partijen bekijken terwijl ze nog bezig zijn (...after 0 games are finished...) zonder vertraging
(...delayed by 0 moves...).

Bij 'live transmission' kunt u een partij tussen twee spelers opvragen door in de
toernooitabel te klikken op de uitslag van de partij, of op het blauwe puntje in
het geval de partij nog bezig is.

Via de koppeling Get PGN downloadt u alle partijen uit het toernooi naar uw pc.

En als u in de toernooitabel op de naam van een speler klikt, krijgt u meer gegevens over deze
speler te zien, zoals zijn meest recente ICCF-rating en de webservertoernooien waaraan de speler
momenteel deelneemt.
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Rating

Een andere interessante menukeuze: hiermee kunt u de
ICCF-rating van een willekeurige speler (en uiteraard ook van
uzelf) opvragen.

Geef de familienaam, eventueel gevolgd door een komma, een spatie en de voornaam in,
en klik op de  Find  knop om de rating van de speler(s) te zoeken. In de selectiebox Rating
list kunt u ook een oudere ratinglijst selecteren. Zo is 2004/1 de eerste ratinglijst van 2004
(april), 2004/2 de tweede ratinglijst van dat jaar (oktober), enz.

Online help

En om te besluiten: als u nog ergens vragen over heeft, dan
kunt u het antwoord ongetwijfeld vinden via deze Online help.
Een Nederlandstalige versie hiervan is in de maak.

Hopelijk bent u met deze handleiding voldoende gewapend om zelfverzekerd aan de slag
te gaan op de ICCF webserver. Een goede raad: maak u vertrouwd met de verschillende
schermen, probeer de menukeuzes uit. Wees gerust, u kunt niets verkeerd doen. Veel
succes!

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende


