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n België zal in de winter een groot 
deel van de bevolking zonder stroom 
geplaatst worden. De stekker wordt uit 
de centrales getrokken, dé Belgische 

oplossing voor het nakende stroomtekort 
tijdens de wintermaanden. Je weet wel, 
die maanden waarin warmte en licht het 
meest belangrijk zijn. Natuurlijk zal niet 
iedereen een ganse dag unplugged leven, 
maar op de moeilijke dagen zal er vanaf 
17 uur tot drie uur lang bespaard worden 
op onze stroomtechnische levenskwaliteit. 
Je voelt het al komen, zonder elektriciteit 
geen digitaal vertier. De ‘Game Apocalyps’ 
is in België dichterbij dan in gelijk welk 
derdewereldland waar ze nog nooit 
gehoord hebben van stroom, noch van de 
elektrische, noch van de natte variant. 

Batterijen hamsteren
Het stopt niet bij consoles, de hele 
online gemeenschap zal platliggen. Geen 
internet, forums, walkthroughs, co-op 
of multiplayers meer met nerds aan de 
andere kant van de wereld die eigenlijk 
toch veel beter zijn, geen video’s meer 
uploaden, geen games meer kopen 
via de Store… Kortom, het is alsof ze 
onze duimen zouden afknippen. Hoe 
moeten we dan wel omgaan met het 
nakende einde der gamebeschaving? 
Voorzienigheid is hier het antwoord. Laad 
alle handhelds die je hebt op en begin 
extra batterypacks te hamsteren. Daarvan 
kun je er niet genoeg hebben. Een ander 
alternatief is om snel te investeren in 
een generator of zonnepanelen die dan 
rechtstreeks aangesloten worden aan je 
PlayStation en televisie. Verse kledij is 
voor later en de vaatwas voor vrouwen!
Online gamen blijft ondanks alle 
mogelijke voorbereidingen helaas genoeg 
onmogelijk. Maar na veel speurwerk op 
het net, het gebruik van geestverruimende 
middelen en gesprekken met zieners en 
andere geestelijken vond ik ook hiervoor 
de oplossing. Er bestaat namelijk zoiets 

als ‘uitnodigen’ en ‘lokale gamelink’. 
Stiekem verborgen in de krochten van 
de programmering blijkt multiplayer op 
eenzelfde console mogelijk te zijn tot vier 
— ja, vier! — personen. Ook de Vita kan — 
als je dicht genoeg bij een ander persoon 
met een handheld staat — meerdere 
spelers tegelijkertijd met of tegen elkaar 
laten spelen. Een ander voordeel is dat 
je geen headsets nodig hebt om met 
elkaar te converseren. Pepermuntjes zijn 
daarentegen een must.
Dan komt echter een nieuwe vraag 
bovendrijven. Hoe kun je die ‘andere 
mensen’ bereiken? Mobiele netwerken 
liggen plat, mailen is — net als 
Facebooken — onmogelijk zonder 

internet en de post is onbetrouwbaar. 
Personen opzoeken met de wagen is 
een mogelijkheid, behalve als je een 
elektrische wagen hebt. Voldoende op 
voorhand afspreken lijkt de enige en beste 
oplossing. Die afspraak zet je dan best 
ergens op papier en niet in je smartphone. 
Vergeet zeker ook niet op tijd het nodige 
gamevoedsel in huis te halen, want 
digitaal bestellen is wederom geen optie. 
Zorg tijdig voor een goede rantsoenering. 
Diepvries- en andere prefabmaaltijden zijn 
om welgekende redenen te vermijden en 
ook frisdranken, bieren, of warme dranken 
zijn geen optie. Kies voor koeken, chips, 
powerdrinks en rode wijn. Kortom, alles 
wat je op kamertemperatuur kan bewaren. 

Ook voedsel uit blik is een optie, behalve 
voor gamers die enkel een elektrische 
blikopener in huis hebben of bang zijn van 
scherpe dingen.

Leve West-Vlaanderen
Maar dan is er nog de überoplossing, 
genaamd West-Vlaanderen! Dé Vlaamse 
provincie die zo vaak uitgelachen wordt 
omdat deze streek vol landbouwers qua 
beschavingsgraad fel achterloopt op de 
rest van het land zal één van de meest 
gegeerde plaatsjes worden om deze 
winter de Game Apocalyps te overleven. 
De B&B’s en hotels zijn nu al volgeboekt 
en de plaatselijke huizenmarkt kent een 
heuse boom, want West-Vlaanderen 
wordt deze winter niet losgekoppeld 
van het net. Wat het tot een droomoord 
maakt voor gamers over het ganse land. 
Ik zie al voor me hoe op braakliggende 
hooivelden grote tentenkampen 
gebouwd worden en hoe verlaten stallen 
ingenomen worden door honderden nerds 
met hun tv’s, beamers, PlayStations en 
pillen tegen de allergie. Elke console zal 
met elkaar verbonden worden over het 
nieuw opgerichte West-Vlaamse Internet. 
Schaars geklede boothbabes bedienen 
de nieuwbakken inwoners van onze 
commune met chips, koekjes en rode wijn. 
Geen ruzies omdat niemand negatieve 
commentaar geeft wegens het gebrek 
aan manieren om dat anoniem te doen. 
Ja, iedereen is er gelukkig en niemand 
heeft last van hoofdpijn als gevolg van 
te lang voor een scherm te zitten spelen. 
Daarvoor is rode wijn de hoofdpijn te 
snel af. West-Vlaanderen wordt tijdens 
de winter van 2014 één grote mancave. 
Ik kijk er al naar uit. Jammer dat ze het 
elektrische net telkens slechts drie uur 
zullen afschakelen.  

In België 
worden we weldra 
zonder stroom 
gezet. Alsof ze 
onze duimen gaan 
afknippen

Game Apocalyps
De stekker eruit

Jan-Bart De Muelenaere is een comedian en gamer in hart en nieren. 
Staat hij niet op een podium of achter de schermen van bekende tv-programma’s, 

dan combineert hij met de moed der wanhoop zijn gezinsleven met zijn PS4.
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