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Webdiving

Zouden er nog anderen in rivieren dui-
ken? Ik ken niet veel duikers die dit 
doen, maar misschien is er wel ie-

mand die zijn wedervaren op het net zette? 
En ja, een hit! www.mindspring.com/
~divegeek/home.htm vertelt je over deze 
duistere zijtak van het duiken. Je moet wel je 
weg vinden in de overvloed aan informatie. 
Klik naar ʻarticles  ̓en ga naar de onderkant 
van de pagina. Daar vind je veel over de 
praktijk van het ʻriver divingʼ. Indien je je 
hierin specialiseert, garandeer ik je een nieu-
we wereld boordevol nieuwe duikstekken 
waar je niet moet dringen voor het vinden 
van een parkeerplaats. Ongestoord voorbe-
reiden en duiken: waar wacht je nog op?
Niet alleen de artikels over rivierduiken zijn 
interessant, er staan ook een aantal ideeën 
voor het organiseren van leuke duikactivi-
teiten in. Zeker een site die het lezen waard 
is. Natuurlijk heb je je nieuwsgierigheid niet 
kunnen bedwingen en heb je ook ʻriver rat s̓  ̓
mening over jeugdduiken gelezen. Indien 
je de voorzorgsmaatregelen die NELOS in 
het kader van jeugdduiken toepast naast zijn 
kritiek legt, dan weet je dat we met zijn op-
werpingen rekening houden. Zijn negatieve 
uitlatingen betreffen zeker praktijken binnen 
andere duikfederaties.

sport en kunst
Duiken is een sport en een kunst. Voor som-
migen is deze combinatie een manier om een 
duikstek te verbeteren. Denk maar aan het 

Zilvermeer of de Put van Ekeren. Voor ande-
ren is het tentoonstellen van onderwaterkunst 
mogelijks een passie. Eind september werd 
er in Nederland een onderwatermuseum ge-
organiseerd met als titel ̒ duik in de kunstʼ. Er 
werd een unieke en eenmalige kans geboden 
om onder water werk van topkunstenaars te 
bewonderen. Natuurlijk maakt de virtuele 
wereld het mogelijk dit uniek museum na 
deze ene dag te bezoeken. Wil je echter de 
sfeer van een onderwatermuseum enigszins 
nabootsen, dan trek je best je duikpak aan, 
steek je je ontspanner in de mond en je vinnen 
in een voetbadje: www.duikindekunst.nl.

duikportaalsite  
technisch duiken

Over duikportaalsites heb ik het eerder al 
gehad. Sites als duiken.startpagina.be en 
duiken.startpagina.nl geven je in één pagina 
genoeg links om je eerste maanden als web-
diver nachtenlang zoet te houden. Onlangs 
vond ik een uitbreiding op dit type sites voor 
sportduiken. Een startpagina over technisch 
duiken! Dit is volgens mij een contradictio in 
terminis want starten met technisch duiken 
doe je niet, je rolt er als het ware in. Eerst 
flirt je met de grijze zone tussen sport- en 
technisch duiken, om daarna met volle over-
gave het één of het andere te doen. Maar dat 
is mijn mening … ondanks dat, een waarde-
volle site: duiken-technisch.startpagina.
nl. Er is echter geen Belgisch tweelingzusje 
van deze Nederlandse site te bespeuren.

software
Een onderdeel van het technisch duiken dat 
qua internet mijn interesse wegdraagt, is de 
software. Tijdens mijn zoektocht naar ʻopen 
source  ̓of ʻfreeware  ̓programma s̓ voor het 
demonstreren of berekenen van duikprofielen 
botste ik op een goede samenvatting: www.
searover.com/rca/scuba/lists/scuba_lst_
software.shtml. Opgepast bij het gebruik 
van dergelijk software, ze zijn goedkoop 
maar bieden geen garantie! Het aanwenden 
is op eigen risico. Naast de software vind je 
op dergelijke sites meestal ook uitleg over de 
gebruikte modellen. Dit is geen wc-lectuur 
omdat de artikels meestal te ingewikkeld zijn 
om op je gemak te lezen. Echter, indien je ze 
kan doorgronden zijn ze zeer leerzaam.

decompressieziekte
De bedoeling van decompressiemodellen is 
steeds het risico op een decompressieonge-
val tot een aanvaardbaar niveau te vermin-
deren. Dit betekent echter wel dat de kans 
op een belletje op de verkeerde plaats niet 
uitgesloten is. Iemand die dit aan den lijve 
ondervonden heeft, is Jacqueline Bastiaan. 
Naar aanleiding van haar duikongeval ging 
ze op zoek naar sites waarop duikers hun 
ervaringen met decompressieongevallen en 
de behandeling ervan, deelden. Aangezien 
ze er geen vond, heeft ze er één gecreëerd: 
www.decompressieziekte.nl. Misschien 
een idee voor een Belgische webmaster?

Mijn zoektocht zit er op. Zojuist een ver-
ontrustend artikel over het leegvissen van 
onze zeeën gelezen. Hopelijk beperkt de 
onderwaterbiologie zich in de toekomst 
niet tot het vinden van eetbare vis! 
Ontdek je de komende maanden iets vir-
tueels, stuur dan je verwijzing naar mij:  
Patrick.VanHoeserlande@advalvas.be. 

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE

Down by the 
riverside
En daar stond ik dan: na een lange rit met een grote aanhangwa-
gen waarop alles zijn plaatsje gevonden had, kwam ik aan de cam-
ping voor een leuke gezinsvakantie. Een tweetal rustdagen later 
begon ik al naar mijn duikmaterieel te loeren en plande ik een uit-
stap naar de Middellandse Zee. Na nog een beetje wachten en een 
paar avondlijke tochten langs het water, vroeg ik me af waarom ik 
niet in de lokale rivier ging duiken. Noordzee, Oosterschelde, put-
ten en steengroeven ja, maar een rivier? Veel te ondiep! Totdat ik 
een plaats ontdekte waar ik de indruk kreeg dat het toch dieper 
was dan ikzelf groot. En zowaar, daar zat zelfs vis! Snel onze duik-
uitrusting aangetrokken en na een korte briefing, gingen we kopje 
onder. Inderdaad, er was leven in de brouwerij, daarom zitten al 
die hengelaars hier geduldig maar niet vruchteloos te wachten. We 
moesten echter met de nodige omzichtigheid te werk gaan, want 
iedere palmslag creëerde een stofwolk die de zichtbaarheid onmid-
dellijk tot nul reduceerde. Een paar dagen later, in volle zee dacht 
ik met een nostalgisch vleugje humor terug aan mijn eerste rivier-
duik. 


