Verslag dag 1: Ronde 3 tot 9
Ronde 3. In mijn derde ronde van de zaterdag speelde ik tegen een Yu-gi-oh speler. Ik had de
eerste game totaal niets gecreëerd en hij won snel. In de 2e game had ik wel mijn gewenste
veld bezetting en ging het een stuk beter. Mijn tegenstander ging ontzettend traag spelen
omdat hij de 1ste won. Maar de 1ste was snel klaar en er was meer dan genoeg tijd voor
game 2. Ik finishte die dus ruim binnen de tijd. Tijdens game 3 had hij snelle knockouts op
mijn 2 Poipole. Omdat er 1 prized was en Ditto een Quagsire was geworden plus dat mijn 3e
Poipole op het punt stond verslagen te worden, zag het er niet goed uit voor mij toen er tijd
werd geroepen. De kans was groot dat ik zou hebben verloren als er meer tijd was geweest.
Ik besefte dat ook en was eigenlijk van plan de overwinning weg te geven. Mijn deck liep
niet zoals ik gehoopt had en de serieuze sfeer was niet echt gezellig. Toen mijn tegenstander
hoorde dat er tijd werd geroepen zie hij: ‘I would have won if we had more time’ waarop ik
zei ‘yeah probably’ waarop hij reageerde: NO!!!!! NOT PROBABLY 100% for sure.’ en hij zei
dat op een toon waardoor ik totaal geen goesting meer had om hem de overwinning te
geven en dus tekenden we voor een gelijkspel. 1-1-1.
Ik was ff van slag, de sfeer voelde niet goed en ik wenste maar dat ik toch naar Walibi was
gegaan. Ik heb een moment tot mezelf genomen op het toilet, even een paar keer diep in en
uit ademen. Ook ff de verhalen van de andere Nederlanders aangehoord. Daar had ik wel
steun aan. Maar omdat ik in ronde 3 tot de eindtijd had gespeeld was er niet heel veel
gelegenheid om bij te komen: Tijd voor ronde 4!
Ronde 4 speelde ik tegen een Finse, ze speelde Blacephalon een vuur Pokémon. En ik speel
grotendeels water. Ik begon heel slecht aan de 1ste game en moest snel opgeven in de 2 de.
De 3de game pakte ik beter en won ik uiteindelijk. Gelukkig was er genoeg tijd over omdat ik
game 1 opgaf. Resultaat: 2-1-1.
Ronde 5 speelde ik een stuk lager in de zaal en weer tegen iemand uit Finland. Hij legde 2
Jirachi neer en verder niets. Ik had een Poipole en Wooper en toen pakte hij een Oranguru
en speelde die. Ik pakte een K.O. op die Oranguru, waarop hij besloot om op te geven. Hij
zei: ‘jij wint’. Ik wou klaarzetten voor game 2 maar toen zij hij: ‘jij wint game 2 ook’. We

waren binnen een paar minuten dus klaar. 3-1-1. Er kwam een Judge op ons af die vroeg
waarom we niet meer speelden en we zeiden dat we al klaar waren, maar dat we moesten
blijven zitten om te wachten op de match slip om voor de uitslag te tekenen. De Judge was
hier zo verbaasd over dat hij onze decks vroeg voor een deckcheck. Dat duurde even. Onze
gehoopte lange rusttijd moest dus nog ff wachten. We konden wel mooi snel naar de
prizewall om de mat en promokaart in ontvangst te nemen die elke deelnemer krijgt.
Nadat we onze decks terug kregen en alles in
orde was konden we wat eten en ons klaarmaken voor ronde 6. Veel spelers waren op dit
moment al uitgeschakeld voor dag 2. Sommige
feliciteerden mij al met mijn goede prestaties.
Maar ik was nog nergens, ik kon ook nog zomaar
3-5-1 gaan en dat is niet zo heel goed.
Ons deelnemerscadeau:
Mat en promokaart

In de 6de ronde moest ik tegen een jongen die ik goed kende maar totaal niet mocht. Ik had
helemaal geen zin om tegen hem te spelen. Even dacht ik er aan om er niet naar toe te
lopen, maar ik gunde hem ook geen makkelijke ronde. Ik besloot maar als een zombie te
spelen en me niet teveel van hem aan te trekken. We schudden onze kaarten en hij besluit
ook mijn deck te schudden: iets wat niet heel vaak voorkomt maar wel is toegestaan.
Hierdoor kreeg ik op de één of andere manier een geweldige kaartvolgorde. Zowel in game 1
als in game 2 pakte ik fantastisch! Iets wat me totaal nog niet was gebeurd die dag. Ik won
deze game en was er super blij daarmee. 4-1-1.
Tijd voor ronde 7. Mijn tegenstander had een Reshiram & Charizard GX Tag Team samen met
Volcanion. Mijn water tegen zijn vuur. Ik zette hem eenvoudig onder water en won
gemakkelijk en snel: 5-1-1.
Ik ging naar de anderen en iedereen was enthousiast: ‘Bauke is op dreef’, ‘Bauke gaat
lekkerrr’, ‘Bauke is de beste’ maar ik wist dat ik er nog steeds niet was. 5-1-1 is 16 punten en
ik had dus 1 overwinning nodig in de volgende 2 rondes. Ik kon nog steeds worden
uitgeschakeld.
Tijdens ronde 8 was ik gespannen, maar mijn deck begon te lopen en ik bleek veel goede
matchups te krijgen, net zoals ik had gehoopt. Dit keer speelde ik tegen een Mew &
Mewtwo GX Tag team. Mijn plan was om 2 Keldeo GX neer te leggen en dan te wachten tot
ik genoeg energy had om aan te vallen. Ik hoopte maar dat er geen Keldeo GX prized was,
omdat ik er maar 2 speelde. Dat gebeurde beide games gelukkig niet. Dus ik won simpel met
6-1-1. Ik had mijn 19 punten! Ik was door naar dag 2!! Ik kon het haast niet geloven!!!
Iedereen was blij voor me.
Ik was zo gelukkig! Ronde 9 moest ik eigenlijk winnen om een beter kans de maken op
zondag maar ik was er totaal niet bij met mijn hoofd en verloor ik 6-2-1.
Ik was zo blij dat ik me geplaatst had voor dag 2! Alles voelde goed, iedereen kwam met
felicitaties en ik was heel gelukkig.

