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De verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar doen onderzoek naar de kansen en mogelijkheden op het gebied van
esports i.c.m. fysiek bewegen in het Delftse verenigingsleven.
N.a.v. de positieve verhalen en het enthousiasme van de jongeren die hebben deelgenomen aan het Delfts Esports FIFA
Toernooi zijn de verenigingsondersteuners voornemens om een pilot uit te zetten bij drie Delftse sportverenigingen.
Graag willen wij via deze weg het bestuur en/of andere geïnteresseerden van Delftse verenigingen uitnodigen voor de
online informatieavond over esports op donderdag 27 mei om 19.3O uur. Tijdens deze sessie zullen wij de aanwezigen
informeren over de meerwaarde en de mogelijkheden van esports voor Delftse verenigingen. Daarnaast zullen wij
dieper ingaan op het aanbod dat we op verenigingen willen uitzetten.
Mocht je graag willen aansluiten bij deze online informatieavond over esports? Stuur dan een mail naar:
r.vos@haaglandenbeweegt.nl.

Delfts Esports FIFA Toernooi

Op zaterdag 6 maart heeft het Delfts Esports FIFA Toernooi plaatsgevonden. Met 66 deelnemers die actief waren bij 19
verschillende Delftse sportverenigingen was het Aike Lampe van voetbalvereniging DHC die ervan door ging met de
hoofdprijs: een bol.com waardebon t.w.v. €250,-.
De deelnemers speelden vanuit huis online voetbalwedstrijden. Zij namen het allereerst op tegen leden van hun eigen
vereniging in een poule van vier, waarna de beste 32 doorgingen naar de knock-outfase.
In de knock-outfase werd het al snel duidelijk wie tot de grote favorieten behoorden. Uiteindelijk stonden Jesse Keizer
van voetbalvereniging DHL en Aike Lampe van voetbalvereniging DVC in de grote finale. In deze finale werd al vroeg
duidelijk waarom Aike werd gezien als de grootste kanshebber, gezien zijn eerdere resultaten (o.a. 9-0 winst in de halve
finale!). Na 20 minuten gespeeld te hebben stond het al 2-0. De opdracht voor Jesse werd hierdoor wel erg lastig. Na 90
minuten stond er 5-0 op het scorebord en daarmee kroonde Aike Lampe zich als allereerste esports kampioen van
Delft.
De strijd om de 3e en 4e plek was een stuk
spannender. Mike Slingerland van D.V.V. Delft
nam het hierin op tegen Karim Ross van SEP. In
een gelijk opgaande wedstrijd trok Karim aan het
langste eind, 1-2. Voetbalvereniging SEP kan
trots zijn, zij waren namelijk het meest
vertegenwoordigd (9 deelnemers) tijdens het
FIFA-toernooi.
Tijdens het evenement konden de deelnemers
en andere geïnteresseerden online meekijken
via een livestream. Er was een studio ingericht
waar commentatoren van WePlay Esports live
verslag deden van de wedstrijden, de
wedstrijden analyseerden en de deelnemers
interviewden.

