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Vanwege de huidige omstandigheden ligt het merendeel van de activiteiten op de sportverenigingen stil. Voor veel leden
van sportverenigingen zijn gamen en eSports daarnaast niet weg te denken uit onze maatschappij. Wellicht is nu dus het
moment aangebroken om als sportvereniging buiten de lijnen van het sportveld te kleuren en daarbij ook oog te hebben
voor eSports.
Meer dan ooit is het van belang dat de kracht van de georganiseerde sport behouden blijft. Daarom willen wij
verenigingen stimuleren om het Delfts eSports FIFA Toernooi onder de leden kenbaar te maken. Wij zien namelijk een
sociale meerwaarde bij het koppelen van eSports aan sportverenigingen. Door in te spelen op deze behoefte van de
leden, wordt de vereniging toekomstbestendiger en aantrekkelijker. Dit heeft vooral een positieve impact op
ledenbinding en -behoud onder jongeren. In de toekomst verwachten wij dat eSports en fysieke sport meer en meer in
hybride vorm gecombineerd zullen worden en dat initiatieven zoals bijvoorbeeld fysieke eSports platformen jongeren
o.a. zullen helpen aansporen tot bewegen en samenzijn.
Op zaterdag 6 maart 2O21 organiseren wij in samenwerking met WePlay Esports een
online FIFA 21 eSports toernooi waaraan alle leden* van alle sportverenigingen uit Delft
mogen deelnemen. De wedstrijden worden online gespeeld en iedere deelnemer speelt
mee vanuit huis met zijn of haar eigen PlayStation. Men kan zich inschrijven via deze
website. Het evenement start om 18.OO uur en eindigt om 22.OO uur. Deelname aan dit
evenement is gratis.
De winnaar van dit evenement wordt de eSports kampioen van Delft en wint een te
gekke hoofdprijs, namelijk een waardebon t.w.v. €250,-. Daarnaast zal na het toernooi
ook duidelijk worden wie de beste eSporter van zijn/haar vereniging is.
*leden dienen te beschikken over het spel FIFA 21 op de Playstation 4 en PlayStation Plus.

Om ervoor te zorgen dat het toernooi een zo breed mogelijk draagvlak heeft willen wij
graag vragen om deze informatie te delen binnen de vereniging en het event onder de
aandacht te brengen bij de leden. Mogelijkheden als WhatsApp, Facebook, Instagram,
nieuwsbrief en de website en uiteraard per mail zijn hier een uitstekend middel voor.
Lees hier een uitgebreide introductie over eSports.
Voor meer informatie of tips neem contact op met r.vos@haaglandenbeweegt.nl

