Webdiving

Inspiratieloos
Het is niet altijd gemakkelijk om iedere keer inspiratie te vinden
voor een artikel met een vaste stek. Soms sta ik uren (nu, ja eerder
minuten) naar een blinkende cursor op een leeg scherm te kijken.
Mijn vingers springen maar niet op en neer op het klavier en in mijn
hersenpan heerst een absolute leegte. Op het internet lijkt het alsof het een tv-avond is waarop alleen slechte films vertoond worden
(persoonlijk denk ik dat de zenders zoiets afspreken). Alles is leeg.
Plots krijg je dan een mailtje van de hoofdredacteur met de vraag
waar die ‘webdiving’ blijft, want hij wil met een gerust gemoed
naar Bendor vertrekken. Je kunt het hem moeilijk kwalijk nemen,
maar wie vertrekt er nu met een gerust gemoed naar het stageeiland? Alsof de stress mijn muze is, beginnen langzaamaan de eerste letters op het scherm te dansen. Benieuwd wat er deze keer uit
de pen, oeps, de printer zal rollen ...

B

en je een webmaster in wording, maar
je club wil geen geld op tafel leggen
om een domeinnaam voor je te kopen,
dan is my.dot.tk (jaja, dit is een URL) de
oplossing. De lokale overheid van het tropisch eilandje van Tokelau biedt immers hun
‘dot TK’ gratis aan. Ze zien dit als een soort
promotie voor hun lapje grond in de oceaan.
In het Engels kun je met ‘.tk’weinig doen,
maar het Nederlands ‘Te Koop’ biedt wel
mogelijkheden.
Wat dacht je van ‘www.duikmaterieel.tk’?
Of zie je het als duikinstructeur eerder in de
trend van ‘www.duiklessen.tk’? Of zie je het
groter zoals www.duikschool-mistral.tk?

duikflessen
Als je ‘www.duikflessen.tk’ ziet staan, raad
ik je aan enigszins waakzaam te zijn. Een
goede keuring van de duikflessen is zeer
belangrijk. Een fles gevuld met 200 bar (of
300 bar) is een potentiële bom. De site
www.scubabomb.freeservers.com toont
een staaltje van wat er kan gebeuren met
lucht onder druk. Het vertelt het verhaal van
de Amerikaan Chris Hawkins die zwaar gekwetst raakte bij de ontploffing van een duikfles. De foto’s van na het incident spreken
voor zich. Het is even slikken als je dit ziet.
Als je denkt dat dit enkel kon gebeuren omDe wand van de duikfles is ingezakt.

dat het om aluminium flessen ging, dan moet
je maar eens bedenken wat de mogelijke gevolgen zijn van een aanrijding langs achteren
tijdens je reis naar een duikplaats. Nog niet
overtuigd? Ik heb hierbij foto’s gevoegd van
enkele flessen aangeboden voor de wettelijke
keuring (de foto’s zijn van mijn duikpartner
Hans Lecluyse). Staal 100 % veilig dacht je?

met blauwe achtergrond op duiken.tv.
Nu ik het toch over films heb, surf eens naar
de site van Koen Van Dyck: www.diepzeeduiken.be. Begin september ontving ik van
hem een mail met de vraag of ik zijn site eens
wou bezoeken. Voilà, hij vraagt, ik surf. Eenvoudige site (mooie banner, trouwens) met
een aantal foto’s en interessante links. Maar
we hadden het over bewegende beeldjes en
ja, op deze site vind je er ook. De ademhaling van de cameraduiker tijdens achtervolging van de baars maakt het levensecht.
Nog niet genoeg van filmpjes? Nu van een
iets ander niveau? Artistieke onderwaterfilmpjes ineengestoken door een professional?
Tik de volgende URL in: www.underwatermovies.com, en geniet. Hier ontdek je
waarom de serie van beeldfragmenten op de
vorige sites amateurbeelden genoemd werden. De film voor VISA is een mooi staaltje
van natte publiciteit met een knipoog.

amateursfilms

gevechtsduikers

Ik wil niet negatief klinken, maar af en toe
stilstaan bij de risico’s van wat we doen kan
geen kwaad. Laten we naar leukere dingen
kijken. En kijken is hier het juiste woord.
Als de bazen van de televisiekanalen weer
vergaderd hebben, en dus alleen waardeloze programma’s op je afsturen, dan kan je
genieten van onderwaterfilms op het net.
Als je geen breedbandverbinding hebt, blijf
dan weg van de volgende sites. Heb je die
wel, dan zal je genieten van de vele amateursfilmpjes. Duiken zonder nat te worden!
(Mocht dit type duiken je interesseren dan
verwijs ik je met plezier naar www.webc o m . c o m / s k n k w r k s / s u b m a r i n . h t m,
waar je ontdekt hoe je zelf een onderzeeër
maakt).
De oplossing als je op een avond met snertprogramma’s te verkouden bent om te gaan
duiken. Massa’s MPEGs, AVIs, MOVs, enz.

Actie van een andere soort: de Franse gevechtsduikers op commandohubert.free.fr.
Mooie site met tal van foto’s en veel uitleg.
Best de moeite waard om eens te bezoeken.

Beschadigde schroefdraad van de kraan.

Nu is de inspiratie helemaal op. En geen
mail die daar iets kan aan veranderen. Tijd
om het pc-scherm op zwart te zetten. Binnenkort moet ik mijn koffers pakken, want
mijn vrouw en ik hebben een reisje naar de
Rode Zee geboekt. Eerstdaags zal ik behoren tot de grote groep Belgische duikers die
in de Rode Zee gedoken hebben. Joepie!
Mocht je intussen een inspiratiebron vinden, zet de url op een mailtje en stuur die
naar:
Patrick.VanHoeserlande@advalvas.be.
Dank je wel! n
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