Webdiving

UW DUIKSPORTZAAK MET EEN PRIMA SERVICE

Betere communicatie?!

-

Heb je de laatste tijd al eens goed rondgekeken in onze wereld van
overvloed aan communicatiemiddelen? Overal gsm, pda, pocket pc,
bewegende publiciteitpanelen en andere high tech snufjes. Jazeker,
qua mogelijkheden om met elkaar in contact te komen, zijn we er
op vooruit gegaan. Geen discussie daarover. Maar zijn we echt beter
geworden in het communiceren zelf?

I

k word rakelings voorbijgestoken door een
heer die aan het telefoneren is. Voor me zie
ik een groepje mensen op een bank zitten.
Gezellig is het echt niet, want de één stuurt
een sms, de andere hangt aan de gsm en de
derde kijkt eenzaam en verveeld voor zich
uit. Als er op het wc iemand spreekt, reageer
dan niet. De kans is groot dat hij gewoon
wireless aan het bellen is. Ook hier slaat de
informatieparadox toe: hoe groter ons communicatiebereik, hoe kleiner onze directe
groep waarmee we communiceren.

verplaatsen
Niet alleen onze communicatiespan is vergroot, ook onze mogelijkheden om ons te
verplaatsen. Duikers van de twintigste eeuw
vonden een duikreis naar Spanje al een heel
avontuur. Nu draaien we onze hand niet om
voor een duikje in de Rode Zee. Boeken via
het internet, het vliegtuig op en plons het
water in (laten we eventjes de moeilijkheden
om je duikmaterieel daar te krijgen buiten
beschouwing laten). We beperken ons al lang
niet meer tot de beste 100 duikplaatsen van
Zeeland. Nee, we willen en kunnen verder
en meer. Met de koude wintermaanden in het
verschiet kan je rustig uitkijken naar je volgende bestemming op www.scubatravel.
co.uk/scuba.html of www.divesitedirectory.co.uk. Eenvoudige sites met een aantal
leuke duikplaatsen.

duikplaatsen over
heel de wereld
Ben je echter een globetrottende duiker of
wil je echt het water in je mond krijgen, surf
dan naar www.worldreviewer.com/experiences/diving! De foto’s van de duikplaatsen doen je onmiddellijk wegdromen
van onmetelijke warm water massa’s met
search.pbase.com/search
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scholen van duizenden vissen. Wedden dat
je de lijst met de beste plaatsen bekijkt en
afvinkt waar je al geweest bent. Wees gerust,
er zijn nog een heleboel plaatsen waar je niet
geweest bent, althans waar ik niet gedoken
heb. Begin maar te sparen! De absolute nummer 1? Ga kijken!

virtueel duiken
Laat je ﬁnanciële toestand het niet toe om
op de vorige site het aantal ongekende plaatsen te verminderen, dan kan je nog virtueel
gaan duiken. Iedere dag een duikje tussen de
haaien? Of op een koraalrif? Geen probleem
met de screensaver van Oceandive: www.
oceandive.com. Hoewel ik een droogpak
verkies, ziet het onderwaterbeeld er realistisch genoeg uit om je te laten overwinteren
zonder nat te worden.

fotoreportages
Krijg je niet genoeg van mooie beeldjes, dan
kan ik je de volgende site - doorgestuurd door
een gepassioneerd Noordzeeduiker - bezoeken. Tijdens zijn zoektocht op het net stootte
hij op een site waar mooie onderwaterfotoreportages op staan. Tik de nogal vreemd uitziende URL in: search.pbase.com/search
en schrijf gewoon ‘diving’ in het zoekvak.
Door de entertoets in te drukken krijg je toegang tot meer dan 400 fotoreportages van
mondiale oorsprong. Leg wel een handdoek
klaar, want bij tijden is het kwijlen!

onderwaterspelletjes
en -simulaties
Je kan natuurlijk altijd een stapje verder in
de virtualiteitsbeleving gaan. De gamers onder jullie weten al waar ik op aan stuur. Ja,
er bestaan onderwaterspelletjes en -simulaties. Voor alles waar een mens mee bezig
is, kan je tegenwoordig simulaties vinden.
Komt er een tijd dat simulaties integraal
deel zullen uitmaken van duikopleidingen
en -trainingen? Of dat duikfederaties leden
zullen werven dankzij de verspreiding van
games op het internet? Ik weet dat in ieder
geval het Amerikaanse leger rekruteert door
gebruik te maken van games zoals ‘Call of
duty’.
Inspiratie voor onderwatergames kan je opdoen via www.dive-games.com of www.
divingsim.com. Beide URL’s prijzen de-

Alle kwaliteitsmerken
Vulstation 300 bar
Eigen hersteldienst
Verhuur duikmateriaal

- op wielen
- L3m x B2m x H2m
- met 5 vensters 80x100 cm
- geleverd met ﬁlter en
verwarmingssysteem

zelfde duiksimulator aan. De beelden op de
site en van de demo zien er in ieder geval
zeer goed uit. Als de simulator echt zo goed
is als ze je laten geloven, dan is het zijn prijs
waard. Jammer dat de periode van de kerstcadeaus voorbij is.

PAUL DE WEERDT
Welleweg 72 - 9320 Erembodegem
Tel: 0475/73 25 74
www.aqualand.be - info@aqualand.be

freeware
Betaal je liever niets voor een brokje virtueel duiken, dan kan je waarschijnlijk je
gading vinden op www.hammerheadpress.com/pages/simulator.html. Dit is
een freeware dive simulator. Na je bezoek
op de vorige sites moet ik je wel waarschuwen: je verwachtingen zullen veel te hoog
liggen. Weet wel: dit is freeware! Het aanbod is dus goed om eens te demonstreren
tijdens een les, maar daar stopt het wel.
Leuk om te installeren, te gebruiken en dan
terug te verwijderen.
Deze laatste site mag je gerust beschouwen
als een decotrap van onze duik vanuit de
hoeken van de virtualiteit. Nog een laatste
teug ‘decobytes’ en we kunnen ons hoofd
weer uit de ‘dataslierten’ trekken. Misschien nog een veiligheidstrap en we zijn
klaar voor het echte duiken. En vergeet
niet, ik blijf geïnteresseerd in de goede hits
van jullie duiken in het net: Patrick.Van.
Hoeserlande@advalvas.be. 

Open: di-wo-do-vr: 18-21 u & za: 10-12 u en 13-18 u
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EQUIPMENT

Waar service het
belangrijkste
produkt blijft!

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE

ELKE DAG TOT UW DIENST
www.dive-games.com

van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 19u
zaterdag van 10u tot 18u
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