
Top 10 dingen die judges kunnen doen om evenementen vlotter te laten

verlopen.
(Vertaling Artikel Julia Hedberg 30/11/2006)

Na het artikel over hoe spelers de evenementen vertragen, volgt hier een vervolg artikel voor de judges, hoe

zij evenementen vlotter kunnen doen verlopen. Hoe meer ronds er worden gespeeld, des te beter “sneller”

in de oren klinkt, hmm? Als judges streven we ernaar om onze job snel en nauwkeurig te doen. Doorloop

deze lijst en ga na of er dingen zijn die jij kan doen om de zaken vlotter te laten verlopen.

• Registreer spelers zo snel mogelijk.

Dit vergt de judges om gecoördineerd aan de slag te gaan. De head judge en tornooi organisator

kunnen voor een aanvalsplan zorgen en de taken onder de judges verdelen voor de registratie geopend

wordt. Een populair evenement zal meestal heel wat wachtenden hebben en de eerste stormloop naar

de registratie kan nogal chaotisch verlopen. Je hebt ouders die nog nooit hun kinderen naar een

evenement gebracht hebben en die niet weten wat een UDE kaart is, spelers die gans de nacht door

frisdrank drinken en hun deck uittesten voor ze zich in een auto gooien met niet genoeg

veiligheidsgordels en met een volgepropte auto naar het evenement komen, en andere individuën van

wie hun netheidsgevoel wat afgezwakt is. Judges inschakelen om de toestroom te regelen, spelers

tewoord wegwijs maken en  papierwerk uit te delen zullen deze bende onder controle krijgen en de

registratie vlotter laten verlopen. Hoe sneller deze spelers geregistreerd zijn, hoe sneller het evenement

kan beginnen, dus werk samen om alles in orde te krijgen.

• Wees paraat en op uw plaats voor iedere ronde start

Het maakt niet uit in welk team je zit, er zijn altijd dingen die je kan doen om de rondes zo snel

mogelijk te laten verlopen. Als je in het paringsteam zit moet je wachten bij de scorekeeper wanneer de

vorige ronde voorbij is, zodat je de volgende pairings kunt ophangen. Het matchstrook team dient

hetzelfde te doen, zodat zij de nieuwe matchstrookjes kunnen snijden en uitdelen de minuut dat ze uit

de printer komen. Het deckcheck team dient reeds een tafel gekozen te hebben samen met de

decklijsten nodig van die tafel. Het logistic team dient op de vloer aanwezig te zijn en uitkijken voor

problemen. Iedereen dient zich snel te verplaatsen om de wachttijd te minimalizeren.

• Concentreer je op je job!

Wanneer de ronde begonnen is, blijf geconcentreerd op wat je moet doen – en er is altijd iets om te

doen, juist? Zorg dat matchstrookjes en pairings snel uitgedeeld of opgehangen zijn, verlies geen tijd

met babbelen met elkaar tijdens de deckchecks, en wees voorbereid om continue de tornooiruimte

netjes te houden en de ronddwalende spelers de tornooi ruimte uit te sturen. Het is moeilijk om

volledig geconcentreerd te zijn op sommige evenementen – spelers willen met je praten of misschien

heb je je mede judges een tijdje niet meer gezien, of er is een heel leuke of luidruchtige evenement

gaande, enzovoort. Maar je moet je blijven concentreren op de gebeurtenissen bij je eigen evenement,

om zeker te zijn dat alles vlotjes verloopt.

• Beantwoord rulingsvragen zo snel mogelijk!



Spelers hebben recht op nauwkeurige en correcte antwoorden op hun rulingsvragen. Zij hebben ook

het recht (en worden aangemoedigd) om de ruling aan te vechten als ze niet akkoord gaan met het

antwoord. Zij hebben echter geen recht op een super gedetailleerd debat/uitleg over waarom deze

ruling geld. Als de speler over antwoord wil discussiëren, vertel hem of haar beleefd dat dit uw

antwoord is, hij of zij hebben het recht uw beslising aan te vechten, en dat jullie gerust de beslissing

kunnen uitklaren na de match wanneer er tijd is. Hetzelfde geld voor penalties. De speler mag de

beslissingen aanvechten maar mag er geen minuten lange discussie van maken, enkel de situatie om de

ruling of penalty te evalueren is nodig. Zorg ervoor dat je alle relevante informatie hebt, geef je ruling

of geef een penalty, geef aanvechting indien gevraagd, en dat is alles. Aangezien de spelers hiervoor

extra tijd kunnen voor krijgen, maken de spelers er gretig gebruik van, maar dit kan leiden tot

uitstelling van de end-of-round. Werk aan je uitleg en aan luisteren, (zorg dat je up to date bent met de

rulings en policy!), zodat je dit snel en nauwkeurig kunt afhandelen.

• Hou pauzes beperkt en hou de headjudge/teamleader op de hoogte

Wanneer er veel judges zijn, kunnen pauzes langer en vaker genomen worden, maar wanneer de

bezetting krap is, volhard dan en probeer je pauze te beperken. Haal uw maaltijd ergens dichtbij (je

hoeft niet heel de stad rond te toeren om een maaltijd te halen!), eet snel, en ga terug naar de

tornooizone. Informeer de headjudge of teamleader van je pauzes – ga niet zomaar weg, “Hey,

Chipstijd!!!”, en dan blijf je voor een half uur weg. Wanneer de staff verdeling niet in evenwicht is,

wordt alles vertraagd. Als je in een team zit waar je nog nooit mee gewerkt heb, ga na hoe de pauzes

verlopen. Soms nemen judges hun gewoonlijke pauzes, wat tegenstrijdig kan zijn met hoe het nieuwe

team werkt. Vraag na hoeveel tijd je hebt voor je in pauze gaat.

• Wees bereid om afwezige teamleden te vervangen

Wanneer de pauzes eraan komen, wees ervan bewust wie er ontbreekt uit je team en wees bereid zijn

plaats in te nemen. De teamleader moeten zich bezig houden met het verdelen van de teamleden.

Iedere judge moet bereid zijn in gelijk welk team te werken. Klaag niet en kom niet af met :“ Ik haat

deckchecks!”. Doe wat nodig is als deel van een aaneenhangend team om alles vlot en correct te laten

verlopen.

• Schuil niet in de judgestation en hang ook niet als een kudde samen

Als de Head judge en TO het tornooi overzien, zou hij of zij geen spelers massa mogen zien met hier

en daar stukken zwart-wit. Met andere woorden, judges moeten evenredig verdeeld zijn en niet samen

hangen. Zones helpen om judges gespreid te houden, maar het is aan u om de drang voor een pauze of

te praten met andere judges, of om te gaan kijken wat er gaan de is bij een groep judges, in bedwang te

houden. Je dient ook niet rond de judgestation te hangen tenzij je daar een specifieke job hebt.

Eenmaal je directe teamtaken voldaan zijn, dien je de vloer te patrouilleren en nuttig te zijn. Ik heb

eens met een nieuwe judge gewerkt, die dacht dat nadat hij de matchstrookjes had uitgedeeld hij

gedaan had tot de volgende ronde. Hij ging effectief naar de judgearea, haalde een spelconsole boven,

ging zitten en begon te spelen. We hebben hem niet meer gevraagd. Je kan geen vragen beantwoorden,

op spelers letten, tafels opruimen, en het evenement gaande houden als je in groepjes blijft rondlopen

of in de judgestation blijft rondhangen. Blijf niet wachten tot er iemand je zegt op te splitsen of de

vloer te patrouilleren : dit zou je zelf moeten weten.

• Maan de spelers aan hun matchstrookje in te dienen, en kijk uit naar rondslingerende

matchstrookjes

Ontbrekende matchstrookjes veroorzaken de meeste vertragingen bij elk evenement. Je zou denken dat

de spelers dit zouden weten, of er toch moeten opkomen, maar de meesten doen dat niet. Als je een

matchstrookje op de tafel ziet liggen, en de spelers zijn aan het praten of de-sleeven, maan hen aan om

het strookje in te dienen of dien het zelf in. De headjudge kan tussen de rondes de spelers eraan

herinneren om de matchstrookjes onmiddellijk in te dienen. Bekijk niet enkel de tafels maar ook de

vloer, want spelers laten de strookjes ook vallen. Kijk uit naar spelers die daar gewoon staan met hun

strookje in hun hand. Zorg ervoor dat je er zelf geen in je hand houd – we hebben af en toe

ontbrekende strookjes terug gevonden in de broekzakken van de judge’s! Hoe sneller de strookjes

worden ingediend, des te sneller de volgende ronde kan beginnen. De scorekeeper wil geen 500



strookjes wanneer de tijd verstreken is – hij of zij wil ze wanneer ze ingevuld zijn. Doe wat mogelijk is

om dit te realiseren.

• Kijk uit naar treuzelaars (stallers)

Treuzelen is een groot probleem en veel judges zijn te laks om daarop te hameren. Maar buiten het feit

dat ze tegen tornooiregulaties zijn, zorgd treuzelen er regelmatig vor dat matches buiten de tijd te gaan

en dat vertraagd het begin van de volgende ronde. Er zijn veel decks die voordeel kunnen trekken uit

de end-match procedure, dus judges moeten waakzaam zijn. Hou klachten over treuzelen bij, en als er

deelnemers zijn die regelmatig vertragingen creëren, moeten judges in de buurt blijven om het spel te

doen vlotten. Er mag niet toegegeven worden aan treuzelen, en spelers moet zich ervan bewust zijn dat

treuzelen hard zal worden aangepakt.



• Benader matches die buiten tijd geraken en begeleid ze.

Matches die buiten tijd geraken hebben een judge terplaatse nodig, indien mogelijk, om de end-match

procedure correct te laten verlopen. Eenmaal de match teneinde is, neem onmiddellijk het

matchstrookje en breng het naar de scorekeeper, De meeste spelers zullen daar gewoon blijven zitten,

zonder te weten dat ze het evenement ophouden. Ze beseffen het niet eens, dus herinner je hen er aan.

Het is meestal beter dat je zelf het strookje indient; het zal vlotter verlopen.

Gelijk wie regelmatig judged weet dat er veel meer te doen is om het evenement vlot te laten verlopen,

maar dit zijn de belangrijkste punten. Om het even wat je rol is op het evenement - Headjudge, Teamleader,

Judge – je hebt een belangrijke rol. Als je je taken onvoldoende uitoefent, heeft dit een impact op al de rest.

Tornooien die blijven duren zijn lastig voor iedereen, dus alles wat je kan doen om die tornooien zo snel

mogelijk te beëindigen zullen het hele team ten goede komen – en hey, je kunt misschien gedaan hebben

vòòr de goede restaurants sluiten.


