

s p i r i t u a l i t e i t | Wo u t e r K r a i d y e n Fr i t s E ve l e i n |

Wouter en zijn computerverslaving
een veertienjarige over zijn worsteling om weer zichzelf te worden
Computergames zijn in. Kinderen zitten soms uren, ja dagen achtereen aan computers te spelen.
Wouter is veertien en zit op een middelbare school in Zutphen. Hij verteld aan Frits wat computerverslaving met hem deed. Hoe hij door het spel werd opgeslokt en niet meer van het scherm kon
afkomen. Wat de negatieve gevolgen waren voor zijn dagelijkse leven. Weinig vrienden, humeurig,
negatieve emoties, slechte resultaten en maar één verlangen: World of Warcraft spelen. Totdat hij
besloot dat te veranderen. Het was geen gemakkelijke keuze. Door volharding en keuzes stroomt zijn
leven, zijn er vrienden, is hij blij en gemotiveerd en kiest hij nu vanuit vrijheid en autonomie.

W

outer vertelde mij vaak over zijn spel
World of Warcraft. Ik maakte zijn hele
proces mee van totaal opgaan in het spel
tot de keuze en worsteling om er los van te komen.
Dit bracht ons op het idee om zijn ervaringen op te
schrijven en te delen met anderen. Dit is een verslag van Wouter’s ervaringen.
“Ik begon rond mijn 8ste computer spelletjes te
spelen. Vier jaar geleden zag ik bij vrienden de

Ik had een raar soort
energie om mij heen.. mijn
geest zat in die computer
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prachtige wereld van World of Warcraft (dit korten
we verder af met WoW) en ik vond dat wel gaaf.
Later heb ik de gratis versie gedownload. Die kun
je 10 dagen vrij spelen. Dat deed ik steeds opnieuw
en ondertussen zeurde ik thuis om een abonnement. Ik beloofde dat ik echt niet verslaafd zou
worden en dat ik er maar een uurtje achter zou zitten per dag. Ik speelde het en probeerde zoveel
mogelijk geweldloos te spelen maar dat kan echt

niet. Daar is het spel niet voor gemaakt. Je wordt
eigenlijk één met de computer’. Je hersenen klampen zich eraan vast. Als ik op school was dacht ik
er steeds aan, bedacht ik strategieën en wilde ik het
de hele tijd spelen. Het liefst praatte ik met kinderen die het ook speelde. Ik dacht er constant aan.
Op een gegeven moment vond ik het niet meer
leuk, ik vond het zelfs saai en toch moest ik het spelen. Uit verveeldheid en uit een vreemd gevoel dat
ik toch moest spelen bleef ik achter de computer
zitten. Zo voelt het. Zo van, je hebt niks te doen dus
dan ga je maar WoW spelen. Ik kon ook niets
anders meer bedenken.

Altijd weer iets verzinnen
Je hebt een soort tweede leven in dit spel. Je kunt in
dit spel met mensen uit de gehele wereld spelen. Je
bent jezelf maar toch iemand anders. Je kunt van
alles zijn! Je kunt als jongen doen alsof je een meisje bent, of als meisje kun je doen alsof je een jongen
bent. Je kunt chatten met andere mensen uit de
gehele wereld. Dat is op zich leuk en niet eens echt
verslavend. Het verslavende is dat je een ander
poppetje kunt besturen! Dat poppetje dat ben
jezelf, je bent er de baas over en je kunt het laten
doen wat je wilt. Je kunt het laten dansen, laten
lachen, alles wat je maar wilt, dat is er zo leuk aan.
En je wilt steeds omhoog in je level en daarvoor
moet je vaak dingen en wezens doden, daar krijg je
punten voor. En je wordt ook zelfs steeds een koppie kleiner gemaakt, dat maakt het spannend. De
muziek deed ik al snel uit. Ik voelde dat het wel iets
met mij deed en moeder vond het in elk geval heel
vervelend en ik vond het niet erg om gewone liedjes op te zetten terwijl ik speelde.”
“Zodra ik maar een kans had om te spelen dan
greep ik die ook. Het is een heel sterk verlangen.
Het is heel sterk, zo sterk dat ik school mijn sociale
contacten langzaam verloor. Bijvoorbeeld als
iemand jarig is en ik moest een cadeautje kopen
dan stelde ik dat als maar uit. Uiteindelijk is diegene jarig en dan had ik niks. Ik werd er lui van, echt
lamlendig. Als ik niet mocht spelen werd ik een
soort van depressief maar als ik weer speelde voelde ik me gewoon.
Als mijn ouders zeggen dat ik moet stoppen dan
denk ik “jaha….” Ging demonstratief chagrijnig
zijn en dan als zij het niet in de gaten hadden dan
kroop ik stilletjes weer achter de computer. Maar ik
probeerde achterom altijd weer iets te verzinnen
om te kunnen spelen. Ik denk steeds “ik ben oud
genoeg ik kan het zelf wel bepalen”.

Raar soort energie
Toen ik het speelde werd ik steeds minder sociaal.
Dat merkte ik in die tijd niet zo, maar wel achteraf
wanneer ik terugkijk en het vergelijk met hoe het

nu is. Ik had een raar soort energie om mij heen.
Een soort afstotende energie. Dat zorgde ervoor dat
ik weinig contact maakte. Bijvoorbeeld had ik een
vriendengroep waar ik eerst mee omging en
opeens vond ik hen raar. Niet zo boeiend meer. Ik
vond dat zij zich vreemd gedroegen. Ik had niet
door dat ik me vreemd gedroeg en anders was
geworden. Ik was niet agressief maar wel steeds
minder vrolijk, steeds in zo’n wissel bui. Dan wel
een soort van oppervlakkig vrolijk en dan weer in
een hele zware stomme energie. Eigenlijk was ik
alleen nog maar een lichaam. Mijn geest zat in de
computer.” Ik speelde wel eens tot 4 uur in de ochtend.
Ik heb wel eens gehad dat ik bij mijn vader speelde
en hij al lang naar bed was gegaan. Opeens was het
al 4 uur in de ochtend!!! Ik voelde niet eens dat ik
moe werd of dat mijn ogen pijn deden als ik ze
dicht deed. Als ik speelde zat ik heel erg voorover
gebogen, heel erg dicht bij het scherm, ik wilde als
het ware in het spel opgaan. Ik begon behoorlijke
wallen te krijgen die ik niet makkelijk weg kreeg. Ik
dacht nu kan ik het in de hand houden, maar het
werd juist erger!

Braindead
Tijdens de verbouwing van ons huis kon ik twee
weken niet spelen en toen werd ik me bewust van
hoe zo’n spel en verslaving het werkt. Ik merkte
toen dat ik wel heel erg veel tijd achter computers
zit en dat is gewoon ongezond. In die tijd dat ik
niet spelen kon, gingen mijn relaties in een keer
weer een stuk beter. Na die twee weken dacht ik:
‘eigenlijk kan ik het nu wel weer spelen en dan ga
ik het in de hand houden’. Maar eigenlijk werd het
juist erger. Ik wou het nog grager spelen omdat ik
het erg miste. Die vriendschap die juist terugkwam
verwaterde weer.
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Ik besefte dat ik eigenlijk braindead was en toen
werd ik het me bewust. Voordat ik de tweede keer
stopte zag ik mijn rapport waarop steeds stond,
“Wouter heeft hersens maar hij is liever lui dan
moe” en “Hij maakt zijn huiswerk nooit.” En dat
zorgde er voor dat ik lage cijfers had. Ik besefte dat
het echt niet goed ging. Dat ik eigenlijk braindead
was. Ik besloot met WoW te stoppen. Ik melde
mezelf af en het abonnement zou over twee weken
aflopen. Een paar minuten nadat ik mij afgemeld
had dacht ik ‘oh shit wat heb ik gedaan’! De twee
weken dat ik nog kon spelen waren wij ook nog een
paar dagen op Texel. Ik heb weinig van Texel meegekregen en zat eigenlijk alleen met mijn hoofd bij
het spel en wat ik allemaal nog kon doen in de paar
dagen dat ik over had.
Een dag vroeger dan ik had verwacht, bleek het
abonnement te zijn gestopt. Dat was schrikken. Ik
was eigenlijk boos en baalde onwijs. Mijn moeder
en ik hebben echt nooit ruzie maar die week hebben we elke dag zeker 2 of 3 keer ruzie gehad. Alles
was saai, was stom, ik wou nergens heen, ik ijsbeerde door de kamer en kon niet eens hangen op de
bank. Ik voelde me opgejaagd en heel akelig. Dat
was echt een afkickweek. Ik werd toen ook heel
agressief, smeet met deuren. Na die week ging ik
op vakantie en kreeg wat afleiding en werd weer
rustiger. Toch miste ik het nog heel erg en ging dus
steeds op youtube filmpjes kijken van WoW.

Verslaving
is een ervaring

In het oude patroon
Sinds de afgelopen zomervakantie ben ik gestopt
met WoW te spelen. Ik dacht dat ik daar nu helemaal klaar mee was maar toen kwam er een nieuwe versie van WoW uit, en ik zag overal in de stad
en op het internet reclame daarover, dat het nu nog
mooier en beter is. Dan zit er toch nog iets achter in
mijn hoofd dat mij ertoe zet om toch even te spelen.
Ik heb nog wel wat filmpjes gekeken. Toen ik bij
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mijn vader was heb ik weer zo’n gratis account
aangemaakt voor 10 dagen. Dat heb ik twee keer
gedaan. Ik kan het daar alleen maar in het weekend
spelen en door de week kan ik daar niet bij, ben ik
soort van vrijaf van het spel. Als ik dan in weekend
weer bij mijn vader kom is het zo van: “Oh ja World
of Warcraft” en dan speel ik het wel en dan kom ik
er ook weer meteen in. In het weekend ben ik dan
weer lui en lamlendig. Dat eerste weekend dat het
nieuwe uit was heb ik het gehele weekend lang
gecomputerd. Zeker wel 12 uur per dag. Mijn
vader die zegt dan “ga naar bed”! Dan zet ik alleen
het scherm uit, zodat hij denkt dat ik het heb uitgezet. Ik poets mijn tanden en zeg ik “doei pap!” en
dan doe ik mijn deur dicht en start ik zachtjes weer
de computer op.
Maar thuis merkte mijn moeder dat meteen en ik
zag ook dat het mij weer zo in het oude patroon
sleurde, dus ben ik er echt mee gestopt. Maar net
als elke verslaving, de kans om terug te vallen ligt
zo op de loer. Je moet wel stevig in je schoenen blijven staan om niet door gepakt te worden. Het is

beter niet in de verleiding te komen. Dan hoef je
ook niet af te kicken. Nadat ik was gestopt voelde
ik mij veel vrolijker, ik voel me gelukkig, intens.
Thuis heb ik nog wel computers, maar daar doe ik
alleen hyves en msn op, daar zit ik eigenlijk nooit
lang achter. Eigenlijk zit ik nooit meer lang achter
de computer.
Op school heb ik de indruk dat sommige kinderen
te veel achter te computer zitten. Ik herken hun
gedrag en houding. Aan sommige kinderen merk je
dat. Toen ik nog speelde zat er als het ware een
laagje stof over mijn ogen. Nu ik gestopt ben kan ik
weer helder zien, althans zo voelt het.
De verslaving vond ik vervelend maar toch is het
een ervaring, iets dat bij het leven hoort. En nu ik
dat hebt meegemaakt denk ik dat het je niet snel
weer gaat overkomen, (hoop ik). Maar ik herken
het nu. Ik weet dat ik dan een soort zombie word,
opgeslokt door de computer. Eigenlijk los je op in
het computerspel.

Ik vertel mijn ervaring nu zodat anderen daar misschien wat aan hebben. Misschien dat ouders dan
ook begrijpen hoe die verslaving werkt. Maar Ik
zou mensen nooit dwingen om iets te doen of te
laten. Wanneer iemand mij zou dwingen hier van
af te stappen zou dat mij alleen nog bozer maken.
De energie en de invloed dat het spel op mij had
zou alleen sterker worden om mij af te zetten naar
mijn ouders. Eigenlijk gebruik je dezelfde energie
van onderdrukking als in het spel. Iemand moet
inzien dat het niet goed is en ervoor kiezen dat
hij/zij de baas is over het spel. Daar gaat het om. Ik
mediteer ook om mijn trilling hoger te krijgen en ik
merk dat dat mij ook heel erg helpt een andere houding te krijgen en positiever te zijn in het algemeen.
Wouter Kraidy is 14 jaar woont in Apeldoorn en zit in Zutphen op
de Vrije-School de Berkel. Je kunt met hem contact maken via
Hyves, Faceboek, Msn en skype.
Zie voor meer informatie over kinderen en het verhogen van ener-

Wouter Kraidy

gie www.claritasessentiae.nl
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