Webdiving

Alle dingen
groot en kleine
Bij warm weer achter je pc kruipen om een artikel te schrijven?
Nee, liever een frisse duik in het water. Maar het schrijven uitstellen is ook geen oplossing. Zeker niet als je een vaste rubriek hebt.
Dan maar op zoek naar websites die me doen dromen van frisse
en mooie duiken. Hopelijk kan je er evenveel van genieten als ik,
maar dan liefst op een regenachtige dag waarbij je zelfs gewoon
kleddernat wordt bij het inladen van je auto.

O

ver dromen gesproken, in de zakenwereld noemt men zoiets een ʻstrategische visieʼ. Sommige ﬁrmaʼs
staan bij het formuleren van hun visie met
beide voeten op de grond, maar andere zitten eerder met hun hoofden in de wolken.
Hoewel, als je over veel oliedollars beschikt,
dan is de grens tussen droom en realiteit een
ﬂinterdunne lijn. Laten we ons ook een keertje baden in de illusie van het geld, ongelofelijk veel geld. In plaats van te moeten reizen naar een eilandje in de zon, laten we er
gewoon eentje bouwen (of opspuiten zoals
mijn broer me zou verbeteren). De vorm, de
grootte, de kleur (zo lang de zee maar blauw
is), … van ons eilandje waarrond we zullen
duiken, kunnen we zelf kiezen. Natuurlijk
zetten we er een hypermoderne compressor
op en ligt er een supermodern jacht aangemeerd. Te ver gegrepen? Surf naar www.
nakheel.ae of www.theworld.ae en je
zult zien dat alles mogelijk is.

echt en natuurlijk
Misschien ben je niet zo voor kunstmatige
dingen en voel je je meer aangetrokken tot
wat echt en natuurlijk is? Ook dat is te regelen. Hoewel niet te koop, spreekt de eilandengroep Galapagos tot ieders verbeelding.
Om één of andere reden is de ontwikkeling
van het leven daar op een zijtak beland met
een heel aparte fauna en ﬂora tot gevolg.
Deze zijsprong beperkte zich niet tot alles
wat zich op land al dan niet bewoog, maar
zette zich ook voort in de meer vochtige miTegenwoordig is alles mogelijk ... zelfs je eigen
eiland laten ‘bouwen’.
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lieus. Zet een opvangbakje voor je klavier
en begin maar te watertanden op www.
galapagos.org.

groot onderwaterwild
Als je niet genoeg krijgt van groot onderwaterwild, surf dan naar www.biganimals.
com. De wereldkaart met alle mogelijke
plaatsen waar je de groten der zeeën kunt
bewonderen, zuigt je als een draaikolk mee.
Over duikreizen gesproken? Dit zijn werkelijk avonturen (ik veronderstel dat ook de
prijs een ﬁnancieel avontuur is). Het moet
prachtig zijn de dieren op de fotoʼs in het
echt te kunnen observeren. Misschien toch
niet sparen voor een eilandje, maar voor
een avontuurlijke duiksafari op groot wild?

sardienen
Niet alleen de grote dingen zijn prachtig.
Vele kleintjes maken ook een fantastisch
schouwspel. Soms zelfs zo fenomenaal dat
de groten komen kijken … en snoepen. De
jaarlijkse trek van de sardienen naar het
warme Noorden voor de Zuid-Afrikaanse
kust is daar een mooi voorbeeld van. De fotoʼs en ﬁlmpjes op www.sardinerun.com
illustreren prachtig dit dodelijk schouwspel
van jager en prooi. Merk wel op dat de vertrekdata aan de rechterkant op de site niet
die van de sardienen zijn, maar van de gelukzaligen die dit mogen bewonderen.

pocket computer
Ook in de wereld van het internet bestaan
er grote en kleine. Verschiet niet als je de
volgende URL intikt: www.seamasters.
be/pocketPC. Nee, je scherm is niet groter
geworden, de pagina wel. Deze pagina is
immers gemaakt op maat van de veel kleinere ʻpocket computerʼ. Ikzelf werk nog
met een verouderde ʻPalmʼ, maar meer en
meer internauten lopen rond met een miniversie van de pc.
Een normale internetpagina bekijken op het
kleine scherm lijkt een beetje op het navigeren op je GPS-kaart met een veel te klei-

ne schaal. Weinig informatie voor je neus
en geen idee waar je zit. Niet echt handig
en gebruiksvriendelijk. Het werd dus tijd
dat er aangepaste paginaʼs kwamen. Zeker
voor informatie die je als duiker graag bij
de hand hebt.
Voorbeelden hiervan zijn de gegevens over
de duikplaats te bekomen via www.actuelewaterdata.nl/pda of de online vertaler
voor al je duik gerelateerde vertaalproblemen in het buitenland http://mobile.freetranslation.com. Opgepast bij het gebruik
van deze laatste, er zou een waarschuwing
moeten staan, want de vertaling naar het
Engels van ʻHallo, ik zoek een goede duikplaats met veel onderwaterlevenʼ resulteert
in ʻHello, I seek a good duikplaats with
many onderwaterlevenʼ. Gelukkig bestelde
ik geen eten.

zoekrobot
Je kunt deze URLʼs in je kleine favorieten
stoppen, maar zelfs als je dit vergeet te
doen, bestaat er nog de mogelijkheid een
zoekrobot te gebruiken. ʻs Werelds grootste
zoekmachine is natuurlijk ook op dit miniformaat te vinden. Met www.google.be/
pda vind je als klein duimpje de elektronische kruimels die je leiden op de snelweg
naar alle kennis.
Deze lijnen zijn nog getypt op mijn vertrouwd maxiklavier. Dat zal nog wel een
tijdje zo blijven want alleen het minileven
van de zee is aan mij besteed. Graag zou ik
van je iets vernemen indien je iets groots
of kleins op het internet ontdekt. Tokkel
de URL in en zend de elektronen richting
Patrick.VanHoeserlande@advalvas.be. 
TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE
FOTO: REUTERS

