SWO Internetcafe Woudenberg promoot:
Doe eens mee aan dit Wordfeud toernooi
Beleef je plezier aan het spelen van Wordfeud? Bij positieve
ervaringen overweeg dan mee te doen aan het Wordfeud toernooi,
dat internationaal gespeeld wordt onder de naam van Wordfeud
Leaque of Honour. Als je dat doet, dan ben je binnenkort in goed
gezelschap van rond de 8000 actieve spelers, die in verschillende
divisies en groepen, iedere veertien dagen, zeven scrabble partijen in het Nederlands met elkaar
spelen.
Deed je eerder mee aan de SWO Scrabble competitie, dan is de opzet van dit toernooi daarmee te
vergelijken. Een belangrijk voordeel is dat de organisatie hier nog beter is uitgewerkt:
-

je speelt meer partijen (7) in kortere tijd (14 dagen)
je kunt rondes pauzeren of (een tijdje) stoppen
win je de partijen dan promoveer je naar een hogere divisie
verlies je partijen dan degradeer je mogelijk
zo is iedere speler rond zijn eigen niveau aan de slag
het blijft altijd een kwestie van geluk of je leuke letters krijgt, natuurlijk
er wordt een kleine donatie gevraagd, maar deelnemen kan gratis
kom eerst maar eens verkennen!

Introductie op vrijdag 3 november as. aanvang 14.00 uur
Enkele vrijwilligers bij het SWO internetcafe hebben afgelopen maanden diverse rondes in dit
toernooi meegespeeld. Voor belangstellenden verzorgen zij graag een introductie over dit toernooi
op vrijdag 3 november aanvang 14.00 uur in Mfc de Schans. Na afloop weet je alles over, hoe je je
moet aanmelden, over het starten, doorgeven van standen, de spelregels en een aantal handige
trucjes zoals ieder spel die kent.
Bij belangstelling graag aanmelden voor deze middag door een email bericht te sturen naar
swow.internetcafe@gmail.com Speel je al mee in dit Wordfeud toernooi, dan je ben je natuurlijk van
harte uitgenodigd om te komen vertellen over jouw ervaringen.
Weet je nog iemand die dit toernooi leuk zou kunnen vinden, stuur deze mail dan door.
We vernemen graag snel.
Met vriendelijke groeten, Herma Makkinga en Paul Reijenga.

PS. Wekelijks op dinsdagmiddag ( 13.00 - 14.30 uur) kan je ook begeleiding krijgen bij het meespelen
aan dit Wordfeud toernooi in het SWO Internetcafe Woudenberg in Mfc de Schans.

