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Top 10 van wat spelers doen om het tornooi te vertragen.

Je zou denken dat wat jij doet weinig tot geen invloed heeft op het geheel van het tornooi, maar vermenigvuldig de

vertraging die jij veroorzaakt met het aantaal aanwezige spelers, en je komt al gauw aan 10 minuten extra tijd

per/tussen rondes. Als je dan rekent voor een groot evenement 10 rondes? Voeg dan maar 1 uur aan verspilde tijd

en werk toe aan het eind uur van het evenement.Ik weet wat u betreft, maar ik zou liever tijdig stoppen – Zeker als

het om een evenement gaat waar meerdere tornooien zijn waarvoor je kan inschrijven/werken, of wanneer je een

heel eind moet afleggen (Trein, bus).

In ieder geval, verschillende judges vroegen me een artikel te schrijven over hoe de spelers evenementen vertragen.

Dus ik ga u een top 10 presenteren van hoe spelers het tornooi beïnvloeden. Als spelers kunnen leren deze dingen

niet langer te doen, denk ik dat ze aangenaam verrast zullen zijn hoe veel sneller de evenementen zullen verlopen.

Om het lezen makkelijker te maken, heb ik het document opgesplitst in 2 delen voor het evenement en tijdens het

evenement.

Dus zullen we van start gaan met de top 5 van “hoe vertraag je de start van het evenement.”

• Te laat toekomen.
Het kan gebeuren : files, vrienden die zich overslapen, auto pech. Allemaal niks aan te doen, maar als je de

gewoonte hebt om laat toe te komen, begin dan met vroeger te vertrekken.Zorg ervoor dat je uw UDE nummer,

uw deck, voldoende geld en andere nodige informatie hebt om u in te schrijven. Controleer op voorhand voor

aanwijzingen hoe je terplaatse kunt geraken, informeer u in verband met parkeergelegenheid. Wees bereid om

te betalen voor parking. Als je denkt van toe tekomen 10 minuten voor dat inschrijving sluit en je komt dan pas

te weten dat je enkele kilometers verderop moet parkeren, zou je wel eens pech kunnen hebben.

Zorg dat je vroeg terplaatse bent! Het is niet omdat inschrijving om 10:00 sluit dat je om 9:55 moet toekomen.

Tuurlijk, de meeste TO’s zullen de inschrijvingstijd uitstellen om iedereen te kunnen inschrijven, dat wil niet

zeggen dat je er een sport moet van maken om stipt om 10:00 toe te stuiken. Alle mensen die moeite doen om

op tijd te komen verdienen het niet om 1 uur of 1,5 uur te moeten wachten omdat een bende komt

toegestrompeld 3 minuten voor tijd. Er zal altijd wel een fille zijn bij inschrijving en er bestaat altijd de kans

dat inschrijving zal uitlopen, houdt dat in gedachte.

• Deck niet klaar om te spelen.
Je moet echt zorgen dat je klaar bent om te spelen als je toekomt – uw deck (of decks, als je niet weet wat je zal

spelen) moet gemaakt zijn en in passende , propere en niet gemarkeerde sleeves. Toekomen op een evenement

en dan als een kip zonder kop rondlopen om de laatste kaarten te proberen te bemachtigen kan de start van het

tornooi aanzienlijk vertragen, zeker als je niet vroeg gekomen bent voor inschrijving. Plan wat je zal spelen op

voorhand, zodat mocht je iets nodig hebben voor uw brilliante deck, kan je hiervoor wisselen of lenen voor dat

je naar het evenement gaat. Als je ze absoluut op het evenement moet krijgen, probeer dan afspraken te maken

op voorhand met iemand waarvan je weet dat ze er zullen zijn. En zorg er voor dat je vroeg genoeg aanwezig

bent! Breng voor de zekerheid een backup mee, je weet nooit dat de kaarten niet opduiken.



• Afkomen met illegal of onspeelbaar deck.
Het neemt tijd in beslag om een illegaal deck te corrigeren, en het is een overlast op het deck-check team. Je

moet dus goed weten wat je doet wanneer je uw deck maakt, en zorg er voor dat het legaal is vòòr je vertrekt

naar het tornooi! Controleer desnoods 2 keer dat je minstens 40 kaarten in uw deck hebt, en alleen in de

toegelaten aantallen. Herbekijk de Limited en semi-limited lijst voor uw  format (de recente lijst kan je hier

terug vinden), en voeg geen verboden kaarten toe. Vergeet ook uw side deck niet. Het moet 15 kaarten precies

te zijn, en de kaarten die je er in stopt moeten in lijn zijn met het formaat. Ik heb decks gezien met één Mystical

Space Typhoon in main deck, en een andere in de side.

Het deck moet in propere niet gemarkeerde sleeves zitten, en je kan best extra sleeves bij de hand hebben in

geval van slijtage (in plaats van naar de verdelers te moeten gaan lopen voor een pakje nieuwe). Je wil niet

zonder sleeves gaan spelen omdat uw sleeves gemarkeerd zijn en je geen geld hebt om nieuwe te gaan kopen -

het beschadigd uw kaarten, en als je speelt met versleten kaarten, kan uw deck wel eens onspeelbaar worden.

• Niet weten of je kaarten/deck effectief werken.
Tijd die je spendeert aan discussieren met uw tegenstander of judges is tijd die je niet spendeert aan uw duel.

Als je moeilijke combo bedenkt, zorg er dan voor dat het wel degelijk werkt. Mensen dagen soms op met decks

die ronduit niet werken, en het is een heel gerompslomp voor iedereen om uit te leggen waarom en de

ontgoochelde speler heeft zijn geld en tijd verprutst. Een voorbeeld dat mij in het hoofd schiet is “Appropriate”

combo met “Chainsaw insect”- Het lijkt zooo goed tot je beseft dat je “Appropriate” niet kan flippen in de

damage step, wanneer chainsaw zijn effect activeert. Zorg dat je weet wat je doet, en verifieer nog eens met de

rulings

• Een onvolledig, onleesbaar of onjuist ingevulde decklist.
De decklijst klaar hebben is uiterst handig, vooral als je die kan uit typen of de nodige tijd kan spenderen om

netjes uit te schrijven. Als een zot zitten pennen tijdens de spelersbriefing terwijl de decklijsten worden

opgehaald is totaal het tegenovergestelde! Je wordt verwacht de lijst op voorhand klaar te hebben, en als je u

moet haasten, heb je meer kans om ergens een fout te maken, of gewoon een totaal onleesbaar geschrift of

onherkenbare afkortingen te hebben. Slordige, foutieve, of gewoon onleesbare decklijsten vertragen de deck

checks, het houd de judges weg van de speelvloer en vertragen controles die penalties kunnen voorkomen. Ze

vertragen eveneens de deck checks – Judges moeten in staat zijn uw lijst te lezen, en het moet overeen komen

met uw deck. Als het geen van beide is, krijg je hoogst waarschijnlijk een penalty, en je zal zeker langer

moeten wachten om uw deck terug te krijgen. Tuurlijk, je krijgt extra tijd, maar dat ten koste van het begin van

de volgende ronde.

Dus beslis op voorhand over uw deck, vul de decklijst proper en netjes in, en overhandig het wanneer hiernaar

gevraagd wordt. Zorg dat uw naam er op staat! Voorzie Side en Extra deck als je deze gebruikt, en indien je ze

niet gebruikt, schrijf dan “Geen side-deck” of “Geen Extra-deck” op uw lijst. Dit zal er voor zorgen dat het

deck check team tijd wint, ze moeten dan niet onnodig zoeken of je er een hebt.

Dan nog één klein dingetje ...



• Schrijf de volledige naam van de kaart.
Schrijf niks dubbelzinnigs zoals “Magician” of  “Nobleman” die als meerdere kaarten kan geïnterpreteerd

worden. Gebruik geen afkortingen zoals “ROD” of  “MF”. Het is niet omdat mensen weten wat het online

betekend dat het aanvaardbaar is voor een decklijst. Je kan gestraft worden, en je zou het verdienen ook. Het is

moeilijk genoeg om honderden deck lijsten te doorbladeren, en luie spelers maken het nog moeilijker.

Het is geen volledige lijst van al de zaken die spelers doen, maar het zijn de hoofdzaken. Spelers mogen niet

egoistisch denken – Het is makkelijk om te denken “Wat dan nog, ik was maar één minuutje telaat, niet erg. Ze

hebben me laten meespelen en het inschrijven heeft maar 6 minuten geduurd.” Waar je moet aan denken is dat jij

niet de enigste persoon op het evenement bent die dit soort zaken doet. Een speler zal het evenement niet verstoren,

maar spelers en masse vast en zeker wel. Als iedereen extra moeite doet om vertragingsmanoeuvres te vermijden,

zal het evenement sneller verlopen en vroeger gedaan zijn, en dan kunnen we allemaal nog ergens deftig gaan eten.

In het vorige deel hebben we gesproken over hoe je de start van een evenement kan vertragen. Ik zou durven

stellen dat velen een stukje van zichzelf teruggezien hebben in enkele segmenten, en ik hoop dat je echt moeite zal

doen om te veranderen. Het volgende deel gaat over zaken die spelers doen tijdens het evenement die tijd vragen

tijdens en tussen de rondes... dus laten we van start gaan!

• Je spullen niet in het oog houden zodat ze verloren of misplaatst (gestolen) geraken.
Spelers, hou uw spullen in het oog! Als je uw tas of vest en map laat rond slingeren dan zal je ze verliezen... en

dan zal je voor vertragingen zorgen terwijl je judges en staff ambeteerd om deze voor u terug te vinden. Als je

uw deck verliest, dan kan je uit het tornooi gesmeten worden of op zijn mist zorg je voor een oponthoud van de

start van uw match terwijl je probeert om hem terug te vinden of om de kaarten te vervangen. Meestal, zal de

head judge u de kans geven om uw deck opnieuw te maken en zullen ze u uw decklijst geven om dat te doen,

maar dat voegt weer extra tijd toe aan de ronde. Breng nooit meer dingen mee dan je in het oog kan houden.

Let op uw eigendom en houdt deze veilig.

Tussen haakjes, judges moeten gefocused zijn op het event en vragen beantwoorden, niet rond slingerende

eigendom van tafels en grond oprapen. Als je iets kwijt bent, ga naar de TO-plaats en vraag er naar de

“verloren voorwerpen”. Je zou verrast zijn- soms verliest men zaken en dan komt men ze niet ophalen.



• Puin laten liggen in het tornooi gedeelte.
Je hoort niet te eten aan de tornooi tafels, maar dat stopt veel spelers niet. Daar zijn goede redenen voor

waarom je dit niet hoort te doen, - gemorst voedsel en drank beschadigd het tafel kleed en de kaarten. Natte of

vuile tafelkleden moeten vervangen worden, tafels moeten verplaatst worden, en af en toe wordt een speler

gedisqualificeerd omdat zijn kaarten dusdanig beschadigd zijn dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Als je

het deck niet kan vervangen, dan kan je niet meer meedoen, en al deze problemen oplossen neemt tijd in beslag

en vertraagd de ronde.

Je hoort ook zelf uw afval weg te gooien, maar de meeste spelers lijken te denken dat de judges een soort van

kuisploeg zijn, en laten hun afval overal rondslingeren. Daar waar de judges wel degelijk de boel opkuisen,

tafels recht zetten, en stoelen in steken, hebben ze wel degelijk ander werk te doen, vooral op een groot, druk

evenement. Voeg niet toe aan het werk en verwarring – als je iets vuil maakt, alstublief kuis het op. Smijt uw

etensresten weg, als ook gebruikte sleeves, booster verpakkingen ... wat je ook maar op tafel laat rond

slingeren. Steek uw stoel onder tafel wanneer je gedaan hebt, en als je het tafel kleed rimpeld, trek het terug

recht. Bergen afval, scheve tafels, omvergevallen stoelen, en gerimpelde tafelkleden geven het tornooi een

chaotische gevoel. Dat kan er voor zorgen dat spelers zich nog minder verantwoordelijk voelen voor hun acties.

Ze zien en wanorde en denken alles kan! Dergelijke instelling maakt het nog moeilijker om het tornooi op een

tijdige manier te laten vorderen. Voeg niet toe aan de wanorde – ruim zelf op, en als je ziet dat een sloel in de

gang staat, stap er niet rond. Schuif de stoel in. Ze zal niet bijten.

• Match strookjes niet indienen of incorrect invullen.
Wanneer je match afgelopen is, moet de winnaar het match strookje zo snel mogelijk indienen bij de

scorekeeper. Ja, ik weet het je wilt eerst uw deck terug op orde zetten en tegen uw tegenstander en vrienden die

de match gevolgd hebben spreken, maar de scorekeeper heeft uw strookje direct nodig. Misschien denk je dat

scorekeepers ze verzamelen en dan alles op het einde ingeven, maar de meeste scorekeepers geven ze in batch

in naarmate ze binnen komen, zeker bij grote evenementen. Geef uw strookje zo goed als direct af, en dat telt

dubbel als je match over tijd ging. Je houd het hele event op – lever uw strookje in!

Ik heb het zeker duizend keer gezegd, teken uw strookje niet voor het einde van de match, en dat het vakje van

de winnaar is ingevuld, en dat je gecontroleerd hebt dat de info correct is. Als je bij het begin van de volgende

ronde afkomt van, “Hey, ik heb mijn laatste match gewonnen and je hebt mij er op gezet als verliezer!” zorgt

dat voor veel vertragingen en kan dit vermeden worden. Als je de match gewonnen hebt, markeer het vakje van

winnaar en onderteken het strookje. Geef het aan uw tegenstander om te ondertekenen. Bekijk het nog eens om

er zeker van te zijn dat je beide alles goed ingevuld hebt. Geef het daarna af, zo ben je er zeker van dat je geen

verkeerd ingevuld strookje hebt. Als je daarna toch verkeerd wordt ingevuld door de scorekeeper, dan kan het

strookje gecontroleerd worden en alles recht gezet... op voorwaarde dat je de fout ziet voor de volgende ronde

gedaan is.

• Niet op tijd zijn voor de start van de ronde.
Als je veel te laat bent, dan krijg je een game of match loss. Terwijl een match loss de ronde sneller doet

vorderen, zal het je in ieder geval niet gelukkig maken. Als je een beetje telaat bent, dan vertraag je de start van

uw ronde en kan het iets uitlopen. Dit is slordig, wees punctueel. Dwaal niet te ver weg tussen twee rondes, en

luister altijd naar wat omgeroepen wordt.



• Traag spelen die buiten de normale tijd spanne van de ronde uitloopt.
Yu-Gi-Oh! TCG matches duren veertig minuten lang, en in die tijdsspanne hoor je 3 spelletjes te kunnen

spelen. Als je niet op tijd kan eindigen, dan speel je te traag. Het wordt tijd om in een hogere versnelling te

zetten! Je hoeft niet telkens beide graveyards te controleren, herhaaldelijk vragen hoeveel kaarten  uw

tegenstander in zijn handen heeft, iedere dichte kaart op uw veld controleren, en iedere kaart in uw hand te

lezen en herlezen telkens wanneer je een zet doet, of als reactie op uw tegenstander.Wanneer je dit doet, dan

ben je aan het treuzelen (stalling), en uiteindelijk zal iemand er een opmerking over maken. Wanneer je een

ingewikkelde zet moet uitzoeken of wat rekenwerk te doen hebt, geen probleem, maar normaal gesproken heb

je niet meer dan vijftien seconden max nodig om te beslissen wat je gaat doen.

Wanneer je moedwillig traag gaat spelen om een end-of-match procedure uit te lokken, schaam u. Naar mate

judges meer en harder optreden naar “slow play” toe, loop je het risico om een “unsporting conduct” op te

lopen,  die verder gaan dan gewoon een waarschuwing. Het hele evenement zou niet moeten wachten op u om

een zet te doen gewoon omdat je een geniepige win denkt te halen.

Als je ooit naar een tornooi geweest bent waar geen einde aan leek te komen, heb je hoogst waarschijnlijk de staff

de schuld gegeven –Je dacht dat de TO de boel niet goed in handen had, of dat de judges “slecht” waren- en je hebt

er waarschijnlijk wel ergens gaan over klagen. Ik durf en om wedden dat je er niet bij stil gestaan hebt wat de

spelers gedaan hebben om bij te dragen aan het trage tempo. Dat het waar is dat een onderbemande of

onvoorbereide staff een evenement kunnen vertragen, spelers hebben een grote invloed op hoe snel het evenement

vordert. Was er een uren lange oponthoud bij de start van het evenement? Het kan een trage inschrijving geweest

zijn, maar wat doe je met die tachtig spelers die toestuiken net voor registratie sluit? Een vermiste match slip die

alles ophoud tewijl de spelers gezocht worden? Zelden de schuld van de judge. Drie tafels die onderste boven

liggen door speler die wegspringen van een omgevallen frisdrank? De TO is hier niet voor verantwoordelijk! Tien

matches die over tijd gingen omdat spelers proberen om een end-of-round sudden death uit te lokken? Buiten de

extra druk van de judges om sneller te spelen, is dit een spelersprobleem.

Als je uw tornooi op tijd wilt laten eindigen, kijk dan eerst eens wat jij doet die voor vertraging zorgt, en maak de

nodige aanpassingen.

Moedig anderen aan om dit ook te doen – val niet terug op het “iedereen doet het” excuus om het evenement te

laten vertragen. Doe uw deel - je zult verrast zijn hoe veel sneller het tornooi zal vlotten.


