Verslag dag 2: Ronde 10 tot 14
Zondag was te de dag van de beslissingen, en ik moest alles winnen voor de top 8 en een
kans om 1ste te worden. Er waren 74 spelers doorgestoten naar dag 2. Natuurlijk wil je zo’n
dag alles goed doen, maar ik moest in elk geval 2 rondes winnen om zeker te zijn van de top
64. Die zou mij 10 extra punten richting WK opleveren en een halve boosterbox aan kaarten.
Ik was behoorlijk zenuwachtig. Spelers die niets kunnen, zouden dag 2 niet gehaald hebben,
dus ik moest tegen allemaal behoorlijke spelers aantreden.
Ronde 10. Ik speelde tegen een Duitser die met allerlei kaarten speelde waar ik nog nooit
van gehoord had. Ik had geen flauw idee wat zijn plan was. Een paar keer moest ik de Judge
roepen om zijn Duitse kaarten te vertalen en dat kostte veel tijd. Ook was mijn tegenstander
een giga trage speler. Ik ben echter niet het type mens dat daarvoor meteen een Judge zou
roepen voor slowplay. Achteraf hoorde ik dat hij één van de traagste speler ter wereld is, dus
ik had eigenlijk wel een Judge moeten roepen. Hoe dan ook: ik verloor game 1 doordat ik
geen idee van zijn plan had in 45 minuten en wist dat er niet genoeg tijd zou zijn voor een
game 2. Dus verloren: 6-3-1.
Ronde 11 liep bijna gelijk met ronde 1. Ik pakte niets en verloor kansloos. 6-4-1
Ronde 12 speelde ik tegen iemand met een Blacephalon GX. Game 1 kreeg ik het wel op het
veld en zette ik hem onder water. Game 2 pakte ik niets en gaf ik snel op, maar game 3 liep
wel goed en won ik eenvoudig. 7-4-1. De eerste overwinning van de dag was binnen!
De hoop op een topprestatie was verloren gegaan, maar er waren nog wel kansen om de top
64 te halen met de halve boosterbox en 10 punten extra. Nog 2 rondes te gaan en 1
overwinning nodig om zeker te zijn van top 64.
Ronde 13 speelde ik tegen een deck dat ze checkmate noemen. Ik had geen idee hoe het
werkte. Game 1 stond ik op een gegeven moment 5-0 voor in prijzen, maar toen deed hij
ineens Stinger GX van Naganadel GX en stonden wij beide op 3-3 ik sloeg zijn Naganadel GX
weg maar het kwaad was al geschied. Er lag genoeg damage op mijn veld om hem

eenvoudig de overwinning te laten pakken. In game2 pakte hij niets en verloor hij snel. In
game 3 wilden we het niet op een gelijkspel laten komen en speelden we beide best snel.
Het verloop was helaas voor mij wel hetzelfde als game 1. Helaas 7-5-1.
De druk ligt nu bij mij. Terwijl de rest gezellig een side-event gaat spelen, moet ik mijn
wonden likken. Het loopt niet goed. Ik face 2 decks die ik niet ken en waar ik geen rekening
mee had gehouden. Vermoeidheid was zeker ook een factor; het was zaterdag al laat
geworden en de zondag was ook zwaar. Naast mij en schuin tegenover mij waren de
makkelijkere tegenstanders maar ik kreeg de moeilijke. Ik moest nu absoluut de laatste
ronde winnen om zeker te zijn van top 64. Tijd dus voor ronde 14.
Ronde 14. De parings waren mij niet goed gezind. Ik was namelijk ‘geuppaird’, dat wil zeggen
dat ik tegen een tegenstander moest die op dat moment meer punten had dan ik. Omdat
het ook de laatste ronde was, had hij aan een gelijkspel genoeg voor de top 64, maar ik
moest er per se voor winnen.
Ik speeldde tegen een Nederlander die ik al wat langer ken. Hij is een goede speler en ik
wistt dat het niet gemakkelijk ging worden. Hij speelde ook nog een deck dat licht favoriet is.
In de eerste game had hij een iets tragere start als ik. Het ging lang gelijk op en ik pakte op
het einde juist op tijd de overwinning. In de 2de game hadden we allebei een beroerde start
en werd ik gedwongen om een Dedenne GX op de bank te leggen. Dedenne GX is een
Pokémon die je een groot voordeel oplevert als je hem neerlegt, maar vervolgens voor de
rest van de game een risico vormt omdat het een goedkope manier is om 2 prijzen te
pakken. Ook kost het bankruimte. Sommige decks hebben daar minder last van maar in
QuagNag is de bankruimte vrij beperkt. Om mijn Dedenne GX te beschermen, moest ik
voorkomen dat mijn tegenstander een mogelijkheid kreeg had om hem uit te schakelen. In
deze matchcup was mijn plan om met Corsola zijn Ninetales aan te pakken. Echter, bij een
4-3 stand zat mijn Corsola nog steeds in mijn prize cards. Nu moest ik hopen dat hij een K.O.
zou missen maar dat deed hij niet en toen pakte hij inderdaad mijn Dedenne GX. En was
helaas niet genoeg tijd om game 3 af te ronden. 7-5-2.
Ik voelde me enorm beroerd, maar heb toh nog even gewacht tot dat stand bekend werd
gemaakt ik was 68ste geworden. Net geen top 64 dus .

