	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Programma eSports Day 2017
8.30 Ontvangst in Supernova

eSports: de markt
9.00 Opening met host van de dag & presentator Chris Wobben (NOS/FOX)
9.05 De power van de eSports Community – Ward Geene (Radio538 & entrepreneur in eSports)
9.40 De internationale blik: cijfers & trends in eSports – Peter Warman (CEO Newzoo)
10.10 Coffee Break

eSports: kansen en mogelijkheden
10.30 De strategie en verwachtingen van Ajax in eSports – Menno Geelen (commercieel directeur Ajax)
11.00 Interview NL toppers in eSports competities – Koen Schobbers (Trackmania) & Koen Weijland (FIFA)
11.20 Gaming Technology in 2025: Waar gaat het naartoe? – Andy Lurling (CEO Lumo Lab)
eSports: vijf praktijkcases
11.55 Stand up sessies – 5 verdiepingen over eSports op het Supernova Transitplein
Deelnemers sluiten aan bij 2 sessies naar keuze:
A.   Juridische aspecten en verhoudingen in de eSports arena – CMS Advocaten (Dolf Segaar/Tim
Wilms)
B.   eSports als aanjager van eigen mediakanalen – PSV (Hanneke Jaanen & eSporter Romal Abdi)
C.   Starcraft: de kracht van de subculturen in eSports – Stichting eSports Nederland (Frank van
Caspel)
D.   Sponsoring in eSports met AXE en Taco Bell – Dutch College League (Joost Roset & Nolan
Noordzij)
E.   Ontwikkeling van een lokale eSports community – Kayzr (Freek Borghgraef)
12.30 Lunch & kennismaking met diverse gaming demo’s op het lunchplein

eSports: Technology & Media
13.30 De millennial game voor Ziggo – Thomas Metz & Mart Roumen (VodafoneZiggo)
14.00 De interactie tussen media, gaming en eSports – Jan-Johan Belderok (Game Kings/Blammo)
14.25 Twitch en TV host ‘Nysira on stage’; stardom in eSports – Marcella de Bie (Presenter & Content Creator)
14.50 Refreshing break

eSports: het fan experience perspectief
15.10 ‘The most money and the most fans’: League of Legends live performance – mCon eSports
15.30 De launch van de E-Divisie en de volgende stappen – Marc Rondagh (Eredivisie CV)
16.00 Event strategieën in eSports – Jaap Visser (CEO ESL Benelux)
16.30 Wrap up & Closing – Chris Wobben
17.00 Netwerken & afsluitende borrel

