Webdiving

Een labyrint
Naar aanleiding van mijn opzoekingen voor mijn verhandeling heb
ik een boek terug opgevist. Waarschijnlijk heb je het al gelezen,
maar indien niet, dan is het een aanrader. Dit spannende boek over
de aanloop van een fataal duikaccident van vader en zoon draagt
de titel ‘The last dive’ en werd geschreven door de Amikaanse auteur-duiker Bernie Chowdhury. Hij vertelt niet alleen een waar gebeurd verhaal, hij legt ook op een verstaanbare wijze een aantal
duiktermen uit. Je krijgt bijna een cursus over hoe je op een veilige
manier door het labyrint van onderwatergrotten kunt bewegen.
Een beklijvend boek met een triest einde. Toch zou iedere duiker
het moeten lezen en zich afvragen wat hij er uit kan leren.

H

et fatale incident waarrond het boek
draait, gebeurt tijdens een duik naar
een tot dan onbekende U-boot. Wrakken zijn een zeer geliefd onderwerp bij duikers, maar U-boten hebben een soort van
geheimzinnigheid rond hun bestaan en ondergang, dat werkt als een magneet op wrakduikers. Het is een onweerstaanbare drang
om door te dringen in de gesloten wereld
van deze geniepige, kleine vaartuigen en hun
mysterieuze bemanningen. Wil je een deel
van de drang voelen, surf dan naar www.
pbs.org/wgbh/nova/lostsub/ en laat je
verleiden tot het wrakduiken. Naast een aantal animaties over onderzeeboten, vind je er
ook een mooie over het gevaar van diep duiken. Leuk!

niet alleen voor sportduikers
Dat wrakken geen exclusief terrein van de
sportduiker zijn, bewijzen websites zoals
www.globalmarineltd.com. Deze ﬁrma
biedt allerlei diensten aan, tegen betaling
uiteraard, die het zoeken, vinden en identiﬁceren van wrakken gemakkelijker moet
maken. Er staat ook interessante informatie
over piraten en over hoe je een expeditie op
een wrak moet aanpakken. Zelfs al ben je
niet van plan ze in te huren, toch eens hun
site bezoeken.

visuele databank
Niet alle duikers zijn op zoek naar wrakken.
Sommigen duiken om de ﬂora en de fauna
op de gevoelige of digitale plaat vast te leggen. Het is leuk om na de duik je fotoʼs van je
laatste onderwaterontmoetingen aan je vrienden te tonen. Wil je echter een groter publiek
bereiken, dan moet je een website opzetten.
www.aqualifeimages.com

Een aantal uitzonderingen gaat echter verder
en wil een soort van visuele databank van
al het onderwaterleven op deze planeet. Na
anderhalf jaar krijg je het volgende resultaat: www.aqualifeimages.com. De twee
fotograaf-webmasters beseffen echter dat
ze al het leven in zee niet in hun eentje kunnen vastleggen en roepen andere onderwaterfotografen op hun fotoʼs via hun site aan
iedereen te tonen. Alleen dan kan hun doel
bereikt worden: een site maken van iedereen
en voor iedereen, boordevol informatie over
duikstekken, wat daar te zien is en boordevol
prachtige fotoʼs. Hoe meer mensen daar aan
mee werken, hoe sneller ze dat doel bereiken.
Helpen!

professionele bedoelingen
Sommigen hebben professionele bedoelingen, maar dat maakt hun site niet minder
mooi. Wil je je ogen eens door een aantal
mooie fotoʼs laten strelen? Bezoek dan
www.elysia.nl.

Wereld Natuur Fonds
Dat de natuur een helpende hand nodig heeft,
dat weten we allemaal. De mens moet beseffen dat alles wat hij doet een verstoring van
de verschillende, natuurlijke evenwichten
met zich meebrengt. Willen we de volwassenen van morgen respect voor de natuur
bijbrengen dan moeten we vandaag met onze
kinderen beginnen. Dat dachten de mensen
www.rangerclub.nl

van het Wereld Natuur Fonds ook en dus
richtten ze de Rangerclub op. Via dit initiatief proberen ze de kinderen door een beter
begrip van de natuur en vooral van de dieren,
te sensibiliseren. Een goede en educatieve
website kon dus niet uitblijven.
www.rangerclub.nl is een website voor de
jonge internetgebruikers. Ze vinden er onder
andere een gedeelte over onze oceanen en
een database over vissen. Tevens kunnen ze
er alle informatie voor een spreekbeurt opzoeken. Kennis creëert respect.

rivieren
We weten allemaal dat je kunt duiken in meren, steengroeven, zeeën en oceanen. Maar er
zijn duikers die verkiezen om te duiken in …
rivieren. Ja, we duiken in de Oosterschelde,
in feite ook een rivier, maar dit is toch iets
anders: www.divethecooper.com.
Het gevaar zit hem niet in de diepte maar in
de stroming en de krokodillen. Misschien
moeten we vanaf nu de IJzer, de Schelde
en de Maas met andere ogen bekijken. Van
krokodillen zullen we geen last hebben maar
wel van binnenschepen, jetskiʼs en ander oppervlaktewild.

redden
Mochten we daardoor in problemen geraken, dan moeten we hopen dat de mensen
aan de kant iets over redden weten. Indien
niet, raad ze dan aan om de volgende URL
te bezoeken: www.rescuediver.org. Interessante informatie, niet alleen voor redderduikers maar voor iedereen die van ver of
dicht met duiken te maken heeft.
Hopelijk was mijn korte rondleiding in het
internetlabyrint even interessant als een geleide toer in de natte tegenhanger. Tot de
volgende keer en hopelijk staat er dan één
van jouw tips in. Je virtuele doolhofgids:
Patrick.VanHoeserlande@advalvas.be. 
TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE
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