
Tol Barad PVP 
 

 Ik wil fff een verhaaltje hier neerzetten wat te doen met die PVP-aktie in Tol 

Barad als er een battle daar gedaan moet worden,. 

Zodat we niet als een kip zonder kop rondrennen… zoals ik steeds deed…..pfffff. 

 

Doel: 

1: Het veroveren van de vlaggen in de 3 forten binnen 10min , wanneer de Keep in 

handen is van de Horde. 

 

2: Het beschermen van de vlaggen in de 3 forten binnen 10min, wanneer de Keep in 

handen is van de Alliance. 

 

 
 

Bug of niet??? 

Als mensen meedoen kunnen er max. 40 in de Battle. 

Nu blijkt, en ik kan zo niet 123 zeggen of het nog zo is, dat als je meedoet..en je 

gaat fff loggen…dat er dan spelers in kunnen die zich opgegeven hebben. 



Als je dan vervolgens weer inlogd kom je weer terug in de Battle…en zouden er 

meer dan 40 spelers tegelijk kunnen Battlelen. 

Of het nog zo is weet ik niet…..we zullen het beleven. 

 

MapSituatie: 

In het midden zie je de Keep, Baradin Hold (1) maar daarin het PVP teken van wie 

het gebied nu is. 

 

Bovenaan zie je het fort IronClad Garrison (2) met een vlag. 

Rechtsonder zie je het fort SlagWorks (3) met een vlag. 

Linksonder zie je het fort Warden’s Vigil (4) met een vlag. 

 

Op 3 plekken (5-6-7) staan tevens een toren en bij die torens SiegeWagens. 

Als nu een toren vernietigd wordt krijgt de aanvallende partij 3 min xtra tijd tot 

zijn beschikking. 

Dus 9 min wanneer alle Torens vernietigd zijn. 

Daarmee verleng je de aanval van 10 naar 19 min. 

 

Wat te doen als je moet aanvallen! 

Ga naar het 1ste fort die aangevallen wordt. 

Net als met alle andere torens in WoW zal de pvp-balk van de vlag opschuiven 

wanneer je in de buurt bent. 

Maw…..vallen we aan….ga dan als de bliksem naar die vlag en ga daar volop meppen. 

Ga niet bij de poort staan. 

De balk blijft opschuiven zolang Alliance bij de vlag bezig is. 

We zullen neergaan als daar dan veel horde staan maar ook horde zullen neergaan. 

Ga iedere keer daar terug en blijf meppen en de balk zal opschuiven. 

1maal een vlag veroverd is zullen er 2-3 spelers daarbij moeten blijven ter 

verdediging en de rest concentreert zich op het 2de fort en vervolgens op de 3de. 

 

Wat te doen als je moet verdedigen! 

Nu moet je het tegenovergestelde doen. 

Zorg dat Horde niet bij de vlag komt en val ze aan bij de poorten. 

Zijn er horde bij de vlag kill ze zsm. en concentreer de aanval bij de poorten. 

Hoe langer we bij de poorten meppen des te minder zal de PVP-balk van de vlag 

opschuiven ten gunste van de horde. 

 



Nawoord. 

Er zullen in de battle  mensen zijn die deze tactiek al weten. 

Reageer op hun aanwijzigingen. 

Er kan geroepen worden dat de torens neergehaald moeten worden. 

Of naar een fort moeten gaan. 

Iig. kunnen we nu meer gerichter weten wat te doen. 

Er zullen Alliance-spelers zijn die het niet weten/snappen en zal een kwestie zijn 

van tips geven. 

 

Heb je zelf nog tips…..geef dan ffff een reply zodat anderen het ook mee kunnen 

nemen. 

 

Succes! 

 

 

 


