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• VOORWOORD • 

 

Beste sponsor, 

In eerste instantie willen we u namens de organisatie en de crew-leden van Genk In-Game bedanken 

voor de ondersteuning van/medewerking aan de 1
ste

 editie van het gaming evenement én u alvast 

een voorspoedig 2009 toewensen. 

Inmiddels is GiG een maand achter de rug en blikken we terug op een geslaagde eerste editie... 

 

• VERSLAG • 

 

Zaterdagmorgen omstreeks 8u15 stonden de eerste gamers al paraat voor de deuren van het JC 

RondPunt26 te Genk om zo snel mogelijk hun ‘seat’ in te palmen. Amper een uur later waren alle 

LAN-deelnemers al op post om de eerste voorrondes van TrackMania Nations Forever te winnen.  

Voor deze 1
ste

 editie zijn in de LAN-area een 50-tal gamers komen opdagen vanuit alle hoeken van 

het land (de kuststreek, Wallonië, Antwerpen) en zelfs Nederland (Den Haag). Rekening houdend 

met een eerste editie, de examenperiode vlak voor de deur en het ééndags-evenement (standaard 

LAN is 3 dagen) mogen we als organisatie méér dan tevreden zijn. Daarnaast komen uiteraard nog de 

bezoekers die toegang hadden tot de public area met een aantal consoles, pc opstellingen en XL 

gaming waaronder de populaire voetbal-game FIFA09 en de muziek-game Guitar Hero 3 : Legends Of 

Rock. 

De toon is alleszins gezet; zowel de bezoekers als de LAN-deelnemers waren zeer aangenaam verrast 

tijdens het gaming evenement en kijken alvast uit naar GiG 2009 – de 2
de

 editie. Dit blijkt ook uit de 

feedback achteraf op het forum. De sterke troeven van GiG zijn de democratische prijzen (zowel 

inkom als catering), de gezellige decoratie (zie sfeerbeelden), de randanimatie in de public area, de 

goodie-bag en de prijzenpot die mede dankzij de sponsors mogelijk gemaakt werd. 
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Enkele sfeerbeelden... 
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... en natuurlijk de media-aandacht voor en na het evenement ... 

 

»»» Streekkrant 03/12/08 
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 »»» HBvL 10/12/08 

 

 

 

 

»»» Stadsmagazine December 2008 

 

Tuub.be video-reportage : http://www.tuub.be/profiel/video/watch/S5n8vxLISr1 

»»» Tuub.be 
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• GiG 2009 • 

Voor de 2
de

 editie van Genk In-Game verwelkomen we uiteraard de sponsors van 2008. De exacte 

datum en locatie voor dit jaar liggen nog niet vast maar we organiseren zeker een 3-daags 

evenement... maw 72 uur non-stop gaming in het centrum van Genk! Zodra er meer concrete 

informatie beschikbaar is, zal deze in een dossier opgenomen worden en nemen we contact op met 

ons voorstel. 

 

Nogmaals bedankt voor de ondersteuning/medewerking en tot GiG 2009! 

Met vriendelijke groet 

Fabio Di Gesualdo 

www.genkingame.be 

 

 

 

 


