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10 OVERLEVINGSTECHNIEKEN DIE JE
VERDER IN GEVAAR BRENGEN
Het kan ons allemaal ooit overkomen: tijdens een vakantie op een
verre bestemming (het liefst zonder
al te veel mensen in de buurt, zodat niemand je kan besmetten met
SARS-CoV-2 of een andere nare ziekte) laten de neo-nazi’s in een dorpje
verderop hun valse huiden vallen en
blijken ze in werkelijkheid buitenaardse wezens te zijn. De invasie van
de aarde begint en jij moet op je eentje – of in een klein groepje – proberen te overleven. En, uuuuuhm… wie
niet zo direct gelooft in dat scenario,
kan zich ongetwijfeld wel een hoop
andere situaties bedenken waarin
de nodige overlevingstechnieken
handig van pas zouden kunnen komen. Gelukkig hebben we met z’n
allen reeds talloze films en tv-series
bekeken – en, ja, misschien zelfs boeken gelezen – die ons handige tips
hebben aangereikt om de neteligste
omstandigheden het hoofd mee te
bieden… Helaas: John Wayne en
Sylvester Stallone hebben ons maar
al te vaak voorgelogen. Hier enkele
overlevingstips die je wellicht meteen zult herkennen, maar… die je in
werkelijkheid wellicht in nog groter
gevaar zullen brengen.
D R INK WAT ER UI T EEN C AC T US
WANNEER JE VERLOREN BENT IN DE
WOESTIJN
De situatie
Je bent in het midden van de woestijn en je
hebt jouw laatste flesje water domweg veel te
snel leeggedronken. (Wat deed je daar overigens met maar een paar flesjes water? Water
is behoorlijk goedkoop, tenzij je die gezonde
zwarte waterflesjes met actieve kool koopt,
bijvoorbeeld.) Gelukkig zie je verderop een
aantal cactussen en heb je voldoende westernfilms bekeken, dus strompel je naar de
dichtstbijzijnde plant om jouw dorst te lessen!
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Restaurant

De Violin

Violin Plus
Restaurant De Violin, Bosuil 1,
2100 Deurne
Telefoon: 03 / 324 34 04
Fax: 03 / 326 33 20
E-mail: reserveren@deviolin.be

Kom de ALL IN MENU’s
ontdekken
Business Lunch menu 55 euro
•
• Zilveren Lepel menu aan 60 euro
• Mimosa menu aan 75 euro
• Violin +plus menu aan 90 euro
Wat er gebeurt
Je weet de cactus open te snijden en je ontdekt… een groene brij vochtige ingewanden.
Je vloekt enkele keren, maar toch weet je voldoende cactusvlees uit de plant te halen om er
behoorlijk vies uitziend, alkaloïderijk sap uit te
persen. Even later begin je over te geven en tot
overmaat van ramp slaat de diarree toe, waarna
je nog een tijdje volkomen gedehydrateerd op
jouw rug mag genieten van de weinig overgebleven aasgieren voor ze neerdalen om het
vlees van jouw rottende lijk te pikken. Gelukkig
sterf je in de wetenschap dat je hebt bijgedragen tot de mooie cirkel der natuur – een thema

dat ook in de volgende voorbeelden enkele
keren naar boven zal komen. O, misschien ook
even vermelden: ook jouw eigen pipi drinken
werkt niet, ook al liet Kevin Costner ons dat geloven in Waterworld. Er zit immers te veel zout
in urine, waardoor je nog sneller uitdroogt. Dat
is de reden waarom het goedje in astronautenpakken eerst wordt gefilterd.

EET SNEEUW WANNEER JE AAN HET
STERVEN BENT VAN DE DORST
De situatie
Het is zover: een eenzame cowboy op een
bruinzwarte schimmel heeft je gered uit de

• Voetbalevenementen Antwerp
-voor de match- aan 60 euro all-in
In deze uitgelezen menu’s zijn
telkens het aperitief, aangepaste
wijnen en koffie of thee inbegrepen.

De Violin bevindt zich in een karaktervolle gerenoveerde hoeve in Deurne, met binnenin een aangename
mix van modern en rustiek. Hier wordt u steeds warm onthaald en kan u rekenen op een vlotte en discrete
bediening. Onze keuken is Frans-Belgisch. Kiest u voor een business lunch of een degustatiemenu: elk
gerecht komt als een kunstwerk op je bord. Bovendien houdt De Violin ook steeds rekening met uw wensen
en behoeftes, bij ons is de klant koning. Daarnaast verzorgt Violin Plus graag al uw feesten, met of zonder
bediening, ter plaatse of op een locatie naar keuze.
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Rustig blijven en zo hard mogelijk terugvechten indien je wel wordt aangevallen is de
boodschap.

ZUIG HET GIF UIT WANNEER JE GEBETEN
BENT DOOR EEN SLANG
De situatie
Je hebt geluk gehad: de beer heeft enkel jouw
linkerarm voor altijd verminkt en je weet naar
het dichtstbijzijnde dorp te strompelen. Met
nog slechts een twintigtal kilometer te gaan,
voel je een plotse stekende pijn aan jouw enkel, waar een giftige slang zich heeft vastgehecht. Je begint een aversie voor het dierenrijk
te krijgen terwijl je jezelf ontdoet van het beest,
maar deze keer aarzel je niet: je gebruikt jouw
riem als tourniquet, snijdt de wonde een beetje
open en zuigt het gif eruit!
Wat er gebeurt
Slangengif verspreidt zich veel te snel door
het lichaam, waardoor het klein beetje gif dat
je misschien weet te verwijderen geen enkel
woestijn en je bent eindelijk met jouw trouwe viervoeter Lucky de
bergen ingetrokken! Jouw Amstaff denkt echter een ingebeelde kat
te zien en begint ongecontroleerd te blaffen, waardoor er een lawine
over je neerkomt. Lucky weet te ontkomen en begint op zijn eentje
naar lekkere bergeekhoorns te zoeken om op te eten, waardoor
hij ver buiten jouw gezichtsveld is eenmaal je uit de sneeuw bent
geklauterd. Ondertussen ben je aan het omkomen van de dorst,
dus neem je wat sneeuw in de mond om gehydrateerd te kunnen
blijven.
Wat er gebeurt
Het is waar: de sneeuw zal smelten in jouw lichaam, maar… koelt je
vanbinnen ook verder af, waardoor je nog sneller sterft van de thermische schok. Je troost jezelf met de gedachte dat je tenminste iets
hebt bijgeleerd (namelijk, de sneeuw eerst smelten in een container
en het water pas drinken nadat je die met jouw eigen lichaam hebt
opgewarmd) en met het feit dat Lucky egoïstisch genoeg was om
voor zichzelf te gaan zorgen.

SPEEL DOOD VOOR
EEN AANSTORMENDE BEER
De situatie
Een toevallig voorbijvliegende helikopter heeft jouw spelende
hond in het gebergte opgemerkt en een reddingsoperatie op het
getouw gezet, zodat je van de bevriezingsdood bent gered, maar
deze keer ben je alleen het bos ingetrokken, zonder die verdomde viervoeter, die je in een vlaag van misplaatste wraakgevoelens
ondertussen hebt weggeschonken aan Eenzame Joske van om de
hoek. De goddelijke retributie komt aan in de vorm van een beer, die
je opmerkt terwijl je achter een willekeurige boom jouw behoeften
aan het doen bent en je als bedreiging voor zijn territorium ziet. De
gespierde kolos komt dichterbij en dus doe je alsof je dood bent om
verdere ongewenste aandacht te vermijden.
Wat er gebeurt
Je hebt de beer een dienst bewezen, want hij beseft al snel dat
hij niet veel moeite zal moeten doen om je te verscheuren. Hij rijt
je gretig aan stukken en stapt na jouw laatste stuiptrekkingen voldaan weg. Doen alsof je dood bent werkt immers enkel bij sommige
bruine beren en grizzlyberen, maar bij zwarte beren werkt het niet.
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VULPES
Turnhoutsebaan 239, 2970 Schilde
0487 80 20 44 • vulpes.fashionstore@gmail.com
fi
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verschil maakt. Je geraakt geparalyseerd en
sterft veel sneller omdat de wonde die je net
zelf groter hebt gemaakt veel sneller infecteert omdat je er net aan hebt zitten zuigen.
Ook de tourniquet zelf kan overigens schade
veroorzaken. Je voelt jezelf extra dom wanneer je jezelf net voor jouw laatste ademtocht
herinnert dat ‘slechts’ 81.000 tot 138.000 van
de 5,4 miljoen jaarlijkse slangenbeten fataal
eindigen.

RELAX – SMILE – EAT – SHARE – LOVE
GUZTO RESTAURANT
www.guzto.be
Kleistraat 175, 2630 Aartselaar
+32 3 877 10 79 • info@guzto.be

SLA EEN HAAI OP DE NEUS VOOR HIJ JE
WEET TE BIJTEN

Guzto, een restaurant
met een echt verhaal
en een passie voor
de hedendaagse
mediterraanse keuken
met verse producten,

De situatie
Je bent de persoon met de meeste chance
ter wereld, want ook in het bos wist iemand
je kermend van de pijn te vinden en naar het
ziekenhuis te brengen, waar je bent gered
van de gifdood. Je hebt bijgeleerd en hebt
beslist om nooit meer alleen rond te trekken
op land; de open zee exploreren lijkt je een
véél beter idee. Na het afronden van een
zeilcursus voor beginners besluit je om het
jacht dat je gehuurd hebt met jouw fysieke
beperkingsuitkering (vanwege die kapotte
arm, weet je nog) even op het water te laten
dobberen en de oceaan in te duiken, waar
je… oog in oog komt te zwemmen met een
hongerige haai. Je besluit nog een laatste
keer te vertrouwen op jouw filmkennis – die
kan toch niet altijd verkeerd zijn? – en slaat
de uit de kluiten gewassen vis op zijn neus.

Ook tijdens de eindejaarsperiode kan je bij Guzto terecht in ons
restaurant. Of vier je liever thuis? Dan heeft Guzto een mooi
aanbod aan traiteur gerechten, Check ons feestelijk aanbod van
gerechten en menu’s op www.guzto.be Bestel en betaal makkelijk
op de website of mail naar info@Guzto.be

Wat er gebeurt
Jouw vuist reist door het water, dat de snelheid van
jouw slag enorm vertraagt, maar mist de neus van de
haai, dat een erg klein doelwit is, en ketst af op de snuit,
recht naar de veel grotere open mond. Eventjes vraag
je jezelf af of het waar is dat grote witte haaien tot 5 rijen
gebit en een totaal van 3.000 ultrascherpe tanden kunnen hebben (tip: ja, dat is absoluut waar) voor Whitey
zijn mond toedoet, dankbaar dat je hem een dergelijk
gemakkelijke maaltijd aanbiedt. Dat komt ervan als je
niet voor de kieuwen of de ogen – die veel verder van
de mond liggen – kiest wanneer je het uitvecht met
een van de meest ervaren zeeroofdieren ooit.

URINEER OP EEN KWALLENSTEEK
De situatie
Je bent slimmer dan de gemiddelde neutrale observator zou denken: dankzij het feit dat je de haai onmiddellijk een deel van jezelf hebt laten opeten, was
hij sneller verzadigd dan verwacht en ondanks het
feit dat je geen armen meer hebt, spoel je aan op een
naburig eiland. Onderweg loop je helaas wel enkele
kwallensteken op, maar gelukkig weet je wel zeker wat
je daarmee moet doen. Aangezien al die films duidelijk
alleen maar onzin verkopen, doe je deze keer beroep
op jouw (beperkte) boekenwijsheid en urineer je over
de wonden.
Wat er gebeurt
Wooow, dat doet enorm veel pijn! Jouw urine heeft de
nematocysten (ook wel heel toepasselijk ‘netelcellen’
12 BELLO LIFEstyle magazine
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Guztavo: Deli Traiteur Foodmarket
Bij Guztavo kan je terecht voor zuiderse getinte wijnen, spirits,
hartige en zoete lekkernijen, traiteurgerechten en authentieke
topproducten uit Italië…
Ideaal voor de komende feestdagen zijn ook de cadeaumanden,
gifts en relatiegeschenken.
Kom een kijkje nemen in onze winkel , Kern 38 , 2610 Wilrijk
of check it out @ www.guztavo.be

DELI - TRAITEUR - FOODMARKET
GUZTAVO
www.guztavo.be
Kern 38, 2610 Wilrijk
+32 3 281 37 04 • info@guztavo.be
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genoemd) van de kwallententakels die zich
aan jouw huid hebben vastgehecht geactiveerd. Er komt meteen nog wat meer gif vrij.
Gelukkig weet je al dat je niets moet proberen
uit te zuigen, al had het zeewater in de buurt
je wél kunnen helpen om die rotdingen voorzichtig te verwijderen.

EEN KOGEL UIT DE WOND VERWIJDEREN
De situatie
Gedaan met al die wildernisavonturen! Je waggelt de stad in, vastberaden om nooit meer in
contact te komen met r*tdieren, maar alweer
loert het ongeluk om de hoek – en deze keer
behoorlijk letterlijk. Twee gefrustreerde criminelen zijn net weggelopen uit een nabije
nightshop, waar ze tot hun eigen ontzetting
maar 24 muntstukjes van 5 eurocent hebben
buitgemaakt, en zien al snel dat je fysiek niet
echt in staat zult zijn om je te verzetten. Ze
vragen om jouw portefeuille, maar die ben je
helaas kwijtgeraakt terwijl de golven je naar
de kust aan het brengen waren. Je probeert
zo snel mogelijk te vertellen hoe je achtereenvolgens bijna bent gestorven in de woestijn,
sneeuw hebt gegeten, door een beer door de
mangel bent gehaald, een slangenbeet hebt
opgelopen, met een haai hebt gevochten, en
een kwal aan jouw been hebt gehad, maar je
bent nooit een onderhoudende spreker geweest en een van de bandieten schiet je uit
puur ongeloof in de schouder. De twee nozems lopen weg en laten je bloedend achter
en er is geen politie in de buurt, dus vraag je
aan de eerste de beste voorbijganger met een
goed hart om de kogel uit de gapende wonde
te halen.
Wat er gebeurt
Nadat de barmhartige samaritaan zijn nagelpincetje met wat alcohol ontsmet en je voldoende Jack Daniels Black Label – zijn écht
goeie Macallan Sherry Oak 18 Years Old is
immers te prijzig om voor dit soort amateuroperaties gebruikt te worden – te zuipen geeft,
weet hij de kogel te verwijderen. Het gevolg:
een fontein van bloed, veroorzaakt door een
beschadigd bloedvat dat door de kogel werd
gekneld. Gewoon extra druk zetten op de
wonde was een beter idee geweest, bedenk
je terwijl je jezelf afvraagt of de vreemdeling zal
eisen om te betalen voor het Perzische tapijt
dat je nog net volledig rood schildert voor je
het bewustzijn verliest.

MEDICIJNEN RECHTSTREEKS IN HET
HART INJECTEREN
De situatie
Je hebt ‘geluk’: de aan diabetes lijdende gulle burger heeft Pulp Fiction gezien en heeft
ergens nog een ouderwetse injectienaald in
de lade liggen om zichzelf van insulineshots
te voorzien. Hij vult de tube met een drug
die hij pas in een straatje in het Amsterdamse
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Loewe bild i.
Uw persoonlijke streaming-tv.
Ervaar blockbusters en serie-highlights
met een druk op de knop.
Kijk tv en video-on-demand, luister naar muziek, surf via internet of gebruik onlinediensten.
Een oled smart-tv zoals bild i, die uw persoonlijke streaming-hoogtepunten behoudt.
Snel en intuïtief. Eenvoudig en duidelijk.

Slimmere televisie - Loewe bild i.
Made in Germany.
Er is reeds een Loewe bild i. oled vanaf 2.699 €.
Ontdek meer bij uw Loewe-verdeler of op loewe.tv/be-nl
In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient
binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijdeverwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype
Bredabaan 1075, Brasschaat gehanteerd
• Tel 03worden.
663 37 33 • www.teletechnics.be

LOEWE GALLERY TELETECHNICS
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Schipperskwartier heeft gekocht en
ploft de naald recht in jouw hart!
Wat er gebeurt
Oepsie! De naald doorboort jouw
hart, waardoor je jouw laatste bloed
begint te verliezen, én doorboort
de nabijgelegen longen. Toch nog
ergens goed nieuws, denk je terwijl
je naar adem happend ligt te sterven, want als je dit overleeft, zal hij
ongetwijfeld niet durven te vragen
om de vernieling van zijn tapijt te
compenseren.

IETS IN DE MOND PLAATSEN
OM TE VOORKOMEN DAT JE
JOUW TONG INSLIKT
De situatie
De vreemdeling ziet dat je een
beroerte aan het krijgen bent
en schuift snel de zelfgetekende
verjaardagskaart van zijn vierjarig
dochtertje in jouw mond om te
voorkomen dat je jouw tong inslikt.

Leef m
buiten

Wat er gebeurt
Je kreeg al weinig lucht en sterft
nu ietsje sneller. Het lijkt – gezien
jouw miserabele leven – even op
goed nieuws, tot je beseft dat je
ook nog eens de pijp uitgaat met
de smaak van karton in de mond.
Doodjammer, want, ondanks de
hardnekkige mythe, is het onmogelijk om jouw eigen tong in te slikken,
al zullen sommige eenzame kannibalen dat ongetwijfeld wel al eens
geprobeerd hebben.

Leef meer
Ook zo’n fan van knus cocoonen bij je thuis? Met debuiten!
Leef meer

HET HOOFD NAAR ACHTEROVER
KANTELEN OM EEN NEUSBLOEDING TE VERHELPEN

Pergola SO! creëer je de perfecte sfeer in de tuin. Op
elk moment van de dag vertoef je er inbuiten!
alle comfort en
bovenal,
bedient
en controleert
deze
Automatische lamellen
Ook
zo’n fanje
van
knus cocoonen
bij je thuis? Met
de terrasoverkapping
Pergola
SO!
je de bij
perfecte
sfeer
tuin. Op
op
je smartphone
of
met
onze
handige
app.lamellen
Automatische
Ook zo’n
fan
vancreëer
knus cocoonen
jetablet
thuis? Met
de in de

De situatie
Tijdens jouw laatste stuiptrekkingen
heb je jouw – helaas vrij domme –
‘hulpverlener’ op de neus geraakt met
jouw ellenboog. Nu het toch duidelijk
is dat hij je niet meer kan helpen, kantelt de man zijn hoofd achterover om
de bloeding te doen stoppen.

Zo, we hopen dat je iets hebt bijgeleerd! Alvast tot een volgende top
tien-artikel!

LED sterrenhemel

USB laadpunt

STEBO
Heesbeekweg 32/1 • 2310 Rijkevorsel
T 03/314 96 35 • stebo@skynet.be
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Alles bed

LED sfeer

Alles bedienen met 1 app
LED sfeerverlichting
LED sterrenhemel

LED sterre

Bluetooth

Bluetooth geluidssysteem

Tekst: Dirk Vandereyken

Wat er gebeurt
De eenzaat voelt hoe een hoop bloed
en andere weinig smaakvolle secreties
in zijn eigen keel lopen. Erg ongemakkelijk, maar toch een beetje zijn verdiende loon. Met een vage glimlach
op het gelaat sluit je jouw ogen voor
altijd.
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bovenal, je bedient en controleert deze terrasoverkapping
LED sfeerverlichting
op
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