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Esoccer
championship

Na een succesvolle pilot met Rotterdam

Sportsupport en zes Rotterdamse sport-

verenigingen in 2018 hebben WePlay Esports en

House of Esports de handen ineengeslagen om op

basis van de ervaringen met een nieuw format en

een nieuw concept te komen: de Esoccer

Championship RDAM.

Een FIFA 19 competitie voor sportverenigingen. En

jouw club kan direct meedoen met de qualifier.

De competitie loopt van juni tot mei.



Werkwijze

qualifier
Samen organiseren wij de 

qualifier. Je ontvangt een pr-

kit en deelnemers schrijven 

zich online in. Wij bouwen 

op, leggen de regels uit en 

begeleiden het toernooi. 

competitie
De acht beste spelers komen 

in jouw esportsteam. Het team 

speelt begeleid door een 

referee 1v1 en 2v2 tegen vier 

andere verenigingen: 2 keer op 

de club, 2 keer elders.

Finale
De vier poulewinnaars 

plaatsen zich voor de finale 

in Rotterdam Ahoy. Ook de 

andere teams worden 

uitgenodigd. Een gave 

afsluiting van de competitie!
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Maak kennis met 
onze gamecases

We spelen met professionele

gamecases. Omdat jij het

allerbeste verdient. (En zodat jouw

event nog sneller is opgebouwd.)



qualifier



Jouw ideale event

Een qualifier in de kantine (lees: esportsarena)

We spelen een FIFA toernooi in een WK-structuur: eerst

een poulefase en dan een knock-out met finale op

groot scherm en prijsuitreiking. 1v1 of als optie 2v2. Wij

ontzorgen je: we bouwen op, leggen de spelregels uit

en houden de standen bij. Het leuke is: jong en oud

kan van elkaar winnen!

Eventmanagers bouwen op.

Deelnemers komen binnen.

Welkomstwoord en aftrap.

Einde poule en begin knock-out.

Finale met prijsuitreiking.

Einde event en afbouwen.

Klaar met afbouw en vertrek.

17:00

17:45

18:00

21:00

21:45

22:00

22:30

Voorbeeld van een toernooischema

details inclusief
Op- en afbouw

Toernooibegeleiding

55” finalescherm

Aandenken winnaars

●

●
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●

Pr-kit
Social mediaposts

Digitale poster

GIF’es voor WhatsApp

Online inschrijven

●

●

●

●

80 deelnemers

4 uur

2 eventmanager

10x FIFA 19 set-up
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competitie



Met jouw team neem jij deel aan een poule met in

totaal vijf teams in jouw regio. De regio’s worden

ingedeeld op basis van de geografische ligging van

de teams.

Met je team speel je tegen elk team in jouw poule

een wedstrijd. Deze wedstrijd bestaat uit losse

wedstrijden (1v1 en 2v2) en vindt plaats op een

wedstrijddag. Je speelt – onder voorbehoud van

het aantal teams per poule – twee

thuiswedstrijden en twee uitwedstrijden.

De structuur



De competitiedag

De wedstrijddag wordt begeleid door een referee.

Hij neemt twee PS4’s en tv’s mee en zorgt ervoor

dat alles op de club in goede banen wordt geleid.

Elke speler speelt tenminste drie wedstrijden: twee

1v1 wedstrijden en een 2v2 wedstrijd. Het

teamresultaat wordt bepaalt door het totaal aantal

winpartijen op te tellen.

Op onze website vind je het programma en de

tussenstanden.



finale



Voor de finale pakken we groots uit. Een

evenement voor heel Rotterdam, gespeeld tijdens

DreamHack Rotterdam in Rotterdam Ahoy.

DreamHack Rotterdam is ‘s werelds grootste

digitale festival en is onderdeel van de Rotterdam

Games Week.

Alle teams strijden voor een plek in de ranking. De

nummers 1 van de poules spelen in een

finalepoule en de andere teams doen ook mee.

Word jouw team de beste?!

Tijdens dreamhack
Rotterdam



Een inititiatief van



Wij helpen je graag verder!

Wesley Thomas
+31 (0) 6 46 20 84 68 

wesley@weplayesports.com

Willem Noordzij
+31 (0) 6 53 14 24 32

wim@houseofesports.nl

Arjan Groen in ‘t Woud
+31 (0) 6 11 84 33 01

arjan@weplayesports.com

Joran de Vries
+31 (0) 6 21 14 67 67

joran@weplayesports.com

Luc Faëlens
+31 (0) 6 43 90 05 09

luc@weplayesports.com

Nolan Noordzij
+31 (0) 6 50 83 69 10

nolan@houseofesports.nl










