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Gamers willen steeds meer 
 

 
AMSTERDAM, 22 augustus 2005 – Pro-gaming wordt langzamerhand steeds serieuzer in de 
Nederlandse gaming scene. Na landen als Zweden, Zuid-Korea en de VS staat het op professionele 
basis spelen van computerspellen op het punt om door te breken in ons land. Teams worden 
aangemoedigd zich steeds professioneler ten strijde te trekken door het groeiende prijzengeld dat 
te verdelen valt op gaming evenementen. 
 
Het is serious business en dat wekt de interesse van het bedrijfsleven. Dat blijkt ook uit de 
samenwerking tussen videokaartenfabrikant Club3D en gaming organisatie NetworkingDay. Zij 
bundelen over 2 weken hun krachten tijdens een professioneel opgezet driedaags evenement in 
Amsterdam. Verschillende topteams zullen hier het virtueel tegen elkaar opnemen in games zoals 
Counter-Strike, BattleField 2 en Call of Duty. 
 
Ook dit toernooi heeft een goed gevulde prijzenpot en trekt dan ook de nodige internationale 
belangstelling. Dit blijkt wel uit het feit dat er verschillende teams zullen komen overvliegen uit 
Denemarken, Zweden, Finland, Groot-Brittannië en zelfs Estland zal vertegenwoordigd zijn tijdens 
dit gaming evenement. 
 
 
Kijk voor meer informatie op www.networkingday.com of www.club-3d.com 
 

 

 

Over NetworkingDay 

Stichting NetworkingDay (NWD) bestaat inmiddels acht jaar en heeft in die tijd eenentwintig succesvolle evenementen op non-

profit basis georganiseerd en heeft daarbij tientallen organisaties in de gehele Benelux ondersteund. NWD heeft hierdoor een 

zeer ruime ervaring opgebouwd en veel kennis vergaard. NWD bestaat nu uit een multi-disciplinair team van gemotiveerde 

vakkundige jonge mensen waarbij iedereen een eigen specialisatie heeft. In 2003 kreeg NetworkingDay de titel “Beste LAN-

party Organisatie” van GameVillage.nl.  

Stichting NetworkingDay bestaat uit vijf verschillende divisies: de evenementenorganisatie NetworkingDay; LanRental 

verhuurt hoogwaardige netwerkapparatuur en ondersteunt andere LAN-evenementen in binnen- en buitenland; LanCamp 

organiseert één keer per jaar een grootschalige computer/kampeervakantie in België; LanScene is een onafhankelijke 

nieuwssite over alle ins en outs op PC-gaminggebied, gericht op de Benelux; Benelux Gaming Cup is de vlag waaronder 

professionele competities worden georganiseerd op verschillende evenementen. 

 

 

 [ Voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: ] 

Perscontact: Danny Adamse, PR NetworkingDay, telefoonnummer xxxx-xxxxxx of xx-xxxxxxxx. E-mail: danny@networkingday.com.  

Uiteraard kunt u ook een afspraak maken om op één van de dagen zelf te komen kijken en er een verslag van maken. U kunt meer persmateriaal 

vinden op Internet: http://press.networkingday.com. Op de website www.networkingday.com vindt u foto’s van voorgaande evenementen. Op 

verzoek kunnen wij hoge-resolutie versies van deze foto’s leveren voor publicatie. 

 

NB: Wij verzoeken u om ons Internetadres niet af te breken met een koppelteken (-) maar op één regel weer te geven, mocht u het publiceren. 

  


