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Dus, na jaren van afwezigheid ging ik 
terug. En het voelde alsof ik thuis 
kwam. Gelukkig was er niet te veel 

veranderd, zodat ik zonder assistentie van 
een GPS mijn weg nog vond. Zelfs het 
duikcentrum waarmee ik vroeger letterlijk 
in zee ging, bestond en bestaat nog. De band 
van het bijna dodelijk accident, zie ‘Hoog-
spanning aan de Costa Brava’, overleefde de 
tand des tijds. De toenmalige eerste ploeg 
van accidentele grotduikers heeft een paar 
jaar geleden een expeditie, en het was zo-
waar een hachelijk avontuur, ondernomen 
met als doel een biddend beeld in de grot 
‘el Cathedral’ te plaatsen. Na een heleboel 
praktische problemen overwonnen te heb-
ben, konden ze het dankbaarheidsbeeld een 
mooie, permanente plaats geven. De natuur-
elementen beslisten er echter anders over. 
Tijdens een zware storm werd het beeld 
door opstuwend zeewater van zijn plaats ge-
licht. Waarschijnlijk kwam het tamelijk on-
zacht in aanraking met de bodem, waar het 
nog steeds ligt. Duikers die na hun ‘ontdek-
king’ vragen waarom dat beeld op de bodem 
ligt, krijgen steevast de uitleg dat het om een 
Belgenmop gaat ... 

duiken in Budapest
Mijn vorige Webdiving over Budapest lokte 
een snelle reactie uit. Duiken in deze stad 
aan de Donau lijkt wel degelijk een doenbare 
zaak. Hoewel, de video die je via bijgaande 
link te zien krijgt, is eerder een ‘kippenvel-
momentbelevenis’. Normaal gezien moet je 
voor grotduiken ergens ten velde gaan dui-
ken, maar de bewuste ploeg gaat gewoon 

naar het centrum van Budapest om te duiken 
in één van de grootste thermische onderwa-
tergrotten van Europa. Deze video moet je 
gewoonweg gezien hebben: www.daily-
motion.com/video/xxrk_cave-diving-in-
budapest.

duikcentra
De voorgaande reactie heeft me aangezet om 
het internet af te struinen op zoek naar een 
goede site met lijsten van duikcentra. Je kan 
natuurlijk in een zoekrobot ‘dive center’ en 
de naam van het land of de stad die je gaat 
bezoeken intikken. Na de entertoets krachtig 
aangeslagen te hebben, kan je dan hopen op 
een lijst met duikcentra. Jammer genoeg lijkt 
deze methode eerder een lijst met frustraties 
te genereren dan een opsomming met nut-
tige centra. Er moest een andere manier zijn. 
En ja, die is er in de vorm van www.dive-
centers.net. Je kan er op allerlei manieren 
op zoek gaan naar duikcentra. Van ieder 
duikcentrum krijg je een beknopt overzicht 
en een aantal contactgegevens. En zoals het 
tegenwoordig bij grote kennisbanken de ge-
woonte is, kan je als gebruiker zelf informa-
tie toevoegen. Oefening: surf naar de URL 
en zoek de duikcentra in de omgeving van je 
volgende vakantiebestemming.

tweedehandsmaterieel
In de vorige editie beloofde ik je een aantal 
sites waarop je je duikuitrusting kan verko-
pen, mocht je zeer onwaarschijnlijk willen 
stoppen met onze fantastische sport. Een 
therapeutische site om met als onderwerp 
‘waarom niet stoppen met duiken’ heb ik 
niet gevonden. Niet echt verwonderlijk, 
want deze site zou bijna nooit bezocht wor-
den. Natuurlijk kan je de volgende URL 
gebruiken om tweedehandsmaterieel aan 
te kopen. En die markt is er. Bedenk wel 
dat je meestal moet afgaan op een foto en 
een summiere, positief getinte beschrijving. 
Voor een aankoop van een tiental euro is dat 
geen probleem, maar ben je echt bereid om 
een paar honderd euro te geven aan een 
volslagen onbekende voor materieel op een 
verbloemde GIF-file? Weet ook dat je goed 
moet weten wat je gaat kopen. Natuurlijk 
kan je hiervoor beroep doen op het internet, 

maar de waarde schatten van tweedehands-
duikuitrusting is een ware kunst!
De site met waarschijnlijk de meeste aan-
biedingen binnen Vlaanderen is www.ka-
paza.be. Er worden meer dan 500 onder-
wateritems te koop aangeboden. Goed voor 
een paar uren virtueel winkelplezier. Het 
waarderingssysteem van zowel bieders als 
potentiële kopers geeft je een idee van de 
betrouwbaarheid van betrokken personen. 
De bekendste site is waarschijnlijk www.
e-bay.be. Jammer genoeg wordt er echter 
niet veel aangeboden en het merendeel komt 
van onze Franstalige land-, of beter, duikge-
noten. Wereldwijd gaan met www.e-bay.
com is natuurlijk een optie die toegang ver-
schaft tot meer mogelijkheden. Hou er wel 
rekening mee dat hierdoor je verzendings-
kosten stijgen alsook het risico op onoplos-
bare  problemen.
Een derde site waarop je kan zoekend surfen 
is www.zoekertjes.be. Jammer genoeg is 
het aanbod hierop zeer beperkt. Maar mis-
schien vind je er juist wat je nodig hebt. 
Zijn er nog andere sites? Zeer waarschijn-
lijk wel. Indien je nog een goede URL kent 
met een ruim aanbod aan duikmaterieel, 
breng me dan op de hoogte.

Binnenkort ga ik terug. Natuurlijk ook naar 
het internet, maar ik bedoelde eigenlijk Span-
je. Het wordt tijd dat het beeld komt te staan 
waar het thuishoort. Hoewel de zee eerder het 
natuurlijke milieu van een duiker is, is een 
plaatsje in de rotsklok juist boven de zeespie-
gel toch sprekender voor ons incident. We 
zullen echter het nodige moeten doen om te 
verhinderen dat de volgende storm het terug 
met de twee voeten op de bodem zet. Belgen-
mop? Misschien, maar we volharden! 

Stuur je reactie en bevindingen naar: 
Patrick.Van.Hoeserlande@advalvas.be

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE

Webdiving

Een Belgenmop
In een ver verleden trok ik jaarlijks richting Estartit of l’Escala om 
te gaan duiken. Normaal gezien ga ik nooit tweemaal naar dezelf-
de plaats op reis, want de wereld is groot genoeg om overal maar 
één maal te komen. Waarom ergens verscheidene malen neerstrij-
ken, als je daardoor de rest van de interessante plaatsen op aarde 
niet kunt bewonderen? Maar voor Costa Brava-duiken maak ik 
een uitzondering op deze verkennende reisfilosofie.

www.dive-centers.net

Cead Mile Failte
One hundred thousand times welcome

Dingle Marina Dive Centre 
& Eric Sas ...

... nodigen u uit voor een duikvakantie langs Ierland’s ruige westkust. 
Duiken in de ongerepte wateren van de Atlantische Oceaan, fantastische 
zichtbaarheid en weelderig onderwaterleven.
Groepskorting: - 20%

www.divingdingle.ie
info@divingdingle.ie

specialist

jassen, fleeces, t-shirts, pulls

met eigen opdruk of 
borduursel

Kerkstraat 3-5, 9220 Hamme, 052/47.75.38

lugi
Vroeger BOO

Individueel en groepen, Donator, Grec, Rubis, Barge aux Congres, 
Togo, ... 16 wrakken te ontdekken. 7 dagen - 7 nachten in volledig 
pension - Hotel ** de rust op 2 minuten van het duikcentrum. Verzorgde keuken.

Kom duiken bij 
Centre International de Plongée 

du LAVANDOU

Centre International de Plongée du LAVANDOU
Quai des Iles d’Or - 83980 Le Lavandou

Havenparking recht over het bureau van toerisme.

Website: www.cip-lavandou.com      E-mail: info@cip-lavandou.com

Voor uw clubvakantie ‘Duiken’
2 IDEALE FORMULES IN HET MIDDELLANDSE ZEE GEBIED

Groep met eigen leiding, min. 10 duikers. 
FORFAIT 10 duikers - 6 dagen - 6 nachten in volledig pension - 
Hotel ** de rust op 2 minuten van het duikcentrum. Verzorgde keuken.

€ 576
WEEK WRAKKEN VAN TOULON TOT CAMARAT + PORT-CROS

RESPECTEER DE REGLEMENTEN VOOR DUIKEN VAN NELOS EN CMAS

BEL ONS OP!!!
TEL.: (00 33) 494715457 • FAX: (00 33) 494151309

Nitrox vulstation

€ 467
EXPLORATIEWEEK ROND PORT-CROS EN OP DE WRAKKEN
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