Wouter
Maenhaut (33)
is eventmanager van opleiding en werkt al jarenlang
in de event- en gamingsector.

20

VRIJ ONDERNEMEN

Gentse gamers krijgen eigen hotspot
In het buitenland zie je het al vaker, maar bij ons is het nieuw in het straatbeeld: een café voor gamers. Met Barvatar willen Wouter, Filip en Olivier een plaats creëren waar de online game gemeenschap elkaar fysiek kan ontmoeten. “Het is een ontmoetingsplaats voor fervente gamers, maar evengoed voor jongeren, vrienden of collega’s die willen ontspannen met een laagdrempelig spelletje.”

Met Barvatar ben je niet aan jouw proefstuk toe. Je bent al
langer actief in de sector.
“Ik ben ooit afgestudeerd als eventmanager. Ik begon mijn
eigen bureau en had al snel enkele klanten in de gamingwereld. Na enkele jaren heb ik een tweede bedrijf opgestart,
tournamentcenter. Daarmee organiseren we tornooien van
kaartspelen in Europa. Het meest bekende spel is waarschijnlijk Pokémon. Daar ging voor de pandemie al mijn tijd
naartoe. Ik zat meerdere keren per maand in Londen en het
bedrijf had twintig medewerkers, nu zijn dat er nog acht.
We verwachten wel dat er een aantal terugkeren zodra we
opnieuw evenementen kunnen organiseren.”

"Op internationaal vlak staan ze al
heel ver op het vlak van esports”
Zo kwam er tijd vrij voor andere projecten?
“Ik had onverwachts wel wat tijd om na te denken over andere plannen. We gingen van zestig evenementen per jaar naar
nul. Doordat ik normaal veel in het buitenland vertoef, zag ik
daar de ontwikkelingen. Er werden heel wat lokale projecten
opgestart. Op internationaal vlak staan ze al heel ver op het
vlak van esports (electronic sports).”
Hoe moet je Barvatar zien als je niet thuis bent in de
gamingwereld?
“Het is eerst en vooral een ontmoetingsplaats waar de online
gemeenschap fysiek samenkomt. We hebben een aanbod
waar verschillende doelgroepen aan hun trekken komen. De
professionele gamers kunnen bij ons terecht voor tornooien in verschillende spelen. We zullen ook meer dan twintig
computers ter beschikking hebben. Die zullen we gebruiken tijdens de tornooien en kunnen ook benut worden als
trainingsfaciliteit. Anderzijds hebben we ook een aanbod
voor de mensen die puur voor het plezier eens een spelletje
spelen. Familie, vrienden of collega’s kunnen hier een drank-

je nuttigen en tegelijk een spelletje spelen op de PlayStation
of Xbox. Tot slot hebben we ook een aanbod voor bedrijven.
Onze bar is iedere dag open vanaf tien uur en is perfect
geschikt voor een teambuilding.”
Is Barvatar gelijkaardig aan succesvolle voorbeelden in het
buitenland?
“Toch wel. Vooral in Engeland en in Amerika zijn al heel wat
voorbeelden te vinden. Sommigen zijn echte gamingcenters.
Daar vind je alleen computers voor fervente gamers. Anderen zijn een bar met enkele consoles en soms zie je ook een
club of trainingscenter verschijnen. Wij proberen die drie
elementen te combineren. Het is de bedoeling om op termijn
Barvatar ook in andere steden te openen.”
Esports groeit heel snel. Hoe willen jullie daar een rol in
spelen?
“Net zoals in de reguliere sport heb je een piramide. In de
basis leer je het spel kennen. Daarna speel je het spel. Wil je
er echt goed in worden, dan volg je een opleiding of sluit je
je aan bij een club. Zo kan je in competitie beginnen spelen.
In de Belgische esports ontbreken de clubs, opleidingen of
lokale initiatieven. Daar zien we echt kansen. Zo ben ik op
zoek gegaan naar partners die er ook zo over denken.”
En die partners vond je in Filip en Olivier.
“Samen met hen heb ik dit verhaal opgestart. Olivier is al
vijftien jaar actief in alles wat te maken heeft met hospitality
en events. Filip daarentegen draait al twintig jaar mee in
de esportwereld. Vroeger speelde hij zelf, daarna werd hij
teamleider en ondertussen heeft hij al een aantal jaar zijn
eigen team. Hij weet dus wat er leeft bij gamers in België.
Ik hou mij meer bezig met de strategische uitbouw van het
bedrijf. We hebben alle drie onze expertise en zijn zo heel
complementair.”
Barvatar opent de deuren in het najaar in Shoppingcenter
Gent Zuid.
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Onze redactie sprak met Wouter Maenhaut, bezieler van het
project.
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