
Hoe daag je iemand uit in Lichess? 
 

Smartphone/tablet met de Lichess-app 
- Het telefoonnummer van je tegenstander vind je in de deelnemerslijst 

- Spreek met je tegenstander via Whatsapp een tijdstip af wanneer je de partij gaat spelen 

- Zorg dat je ingelogd bent op Lichess op het afgesproken moment 

- Klik in het Main menu op “Spelers” 

- Druk op het vergrootglas rechts bovenin 

- Zoek de Lichess-naam van de speler tegen wie je bent ingedeeld 

- Kies “Uitdagen voor een partij” 

 

 
 

- Kleur: voer hier de kleur in die jij moet zijn volgens de indeling 

- Variant: Standard 

- Instelling: Met rating 

- Klok: Live 

- Tijd: 45 

- Extra tijd: 15 

- Klik op “Uitdagen voor een partij” 

- De tegenstander moet nu de uitdaging accepteren door rechts bovenin op het symbooltje 

met de gekruiste degens te klikken: 
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Op een pc/laptop vanuit een internetbrowser 
- Het telefoonnummer van je tegenstander vind je in de deelnemerslijst 

- Spreek met je tegenstander via Whatsapp een tijdstip af wanneer je de partij gaat spelen 

- Zorg dat je ingelogd bent op Lichess op het afgesproken moment 

- Druk op het vergrootglas rechts bovenin 

- Zoek de Lichess-naam van de speler tegen wie je bent ingedeeld 

- Kies “Uitdagen voor een partij”. Op de PC is dit het symbooltje met twee gekruiste degens: 

 

 

zie volgende pagina 



 

- Variant: Standaard 

- Speelduur: Live 

- Klok: Live 

- Minuten per speler: 15 

- Seconden extra per zet: 10  

- Met rating 

- Kleur: als jij wit moet zijn volgens de indeling, klik je op de witte koning rechts. Als je zwart 

moet zijn, dan klik je op de zwarte koning links. 

- De tegenstander moet nu de uitdaging rechts bovenin het scherm accepteren door erop te 

klikken: 

 

 

 

Tip: speel je liever op een bord dan op een scherm, zet dan een schaakbord naast je 

telefoon/laptop en voer daarop de gespeelde zetten uit. 
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