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Webdiving

Een jaar geleden in de maand de-
cember vierden we in Brasschaat de 
geboorte van een kerstkindje. Nee, 

niet het kindje dat zich ieder jaar in de 
vele kerststalletjes manifesteert - hoewel 
dat ook gevierd werd - nee, een nieuwe 
duikschool. Of beter gezegd duikschool-
tje. Want niet alleen qua omvang moest 
het nog groeien, maar ook de leden wa-
ren niet de grootste in de duikwereld. Het 
betrof immers een school voor jeugddui-
kers. Opgepast, we spreken hier niet over 
kinderen, maar over jeugd. Gevoelig! Ons 
kindje werd goed in de watten gelegd en 
kreeg bezoek van herders in de vorm van 
kandidaat-lesgevers en van koningen ver-
kleed als hoogwaardige evaluatoren. Het 
kreeg een bescheiden budgetje en een 
plaatsje in het zwembad. De jeugd kwam 
er op af en zag het wel zitten. Nu, een jaar 
later, kunnen we de eerste kaars uitbla-
zen. En we wensen… oeps bijna verklapt. 
En dat mogen we niet, want anders komt 
onze wens niet uit.

Andere kleine samenscholingen zijn kora-
len. Deze oceaanbewoners zijn neteldieren 
die bestaan uit een poliep met tentakels 
en een mond met verteringszak. Met een 
steel zitten ze vast aan een substraat. 
Deze bouwers van koraalriffen hebben 
een mutualisme met algen die energie 
hiervoor leveren. Het koraal levert op 
zijn beurt voedingsstoffen en een schuil-
plaats. Maar deze symbiose bedreigt hun 
voortbestaan. Door onder andere de op-
warming van de aarde kunnen de algen 
afsterven en zonder algen sterft koraal 
een hongerdood. Dit zou voor jou als dui-
ker niets nieuws mogen zijn. Wil je echter 
meer weten over deze mariene diersoort 
dan wijs ik je door naar de website van Tim 

Toen ik dit stukje tekst schreef, waren we allemaal in volle aanloop 
voor Kerst. Het is dan ook niet eigenaardig dat deze Webdiving past 
in dat sfeertje. 

Er is een  
duikschooltje  
geboren

Wijger. Deze bioloog heeft een site opge-
zet met informatie uit wetenschappelijke 
tijdschriften - van introductieverhalen tot 
verdiepingsartikelen - die te bezoeken is op  
www.koraalwetenschap.nl. 

Niet alleen koralen en algen kunnen 
samenleven, ook duikers zijn sociale we-
zens. Op sociale sites zoals Facebook 
(www.facebook.com) vind je wel enkele 
duikscholen (oeps staat jouw duikschool er 
nog niet op?), groepen van duikplassen (“Ik 
ben fan van de Put van Ekeren”), enz. Mi-
chel Braunstein gaat ietsje verder met de 
creatie van een online ‘social network for 
divers’: www.Seayoo.com. Dit is een eerste 
geografisch georiënteerde website die dui-
ken in alle hoeken van de wereld wil pro-
moten. Op deze site kan iedereen duikloca-
ties en  -centra aanmaken, zodat anderen 
weten waar ze moeten zijn als ze op een 
bepaalde plaats willen duiken. Geen zoe-
ken meer op duizenden sites om te weten 
waar je kunt duiken. Met deze sites wil de 
webmaster zo veel mogelijk duikers in de 
wereld bereiken, waardoor dit het grootste 
sociale duikplatform moet worden. Ben jij 
ook zo’n sociale internetduiker?

Sociaal of niet, als fervente duikers sta je 
soms voor het volgende dilemma: trek ik 
nu mijn nat of mijn droog pak aan? Als je 

wil vermijden dat je de twee pakken moet 
meenemen en met je teen de temperatuur 
van het water moet controleren alvorens 
je een definitieve keuze maakt, dan is dit 
misschien de link die je zoekt: www.hmcz.
nl/applets/snelpeil/index.html. Klik op 
het tabblad ‘zout’ en vink ‘onderste sen-
sor’ aan. Het resultaat is een kaart met 
de actuele temperatuur van het zeewater. 
Volgens mijn informatiebron staan de bo-
venste sensors op één meter onder de op-
pervlakte en de onderste sensors op één 
meter van de bodem. Je kan dus zelfs een 
idee krijgen van de temperatuursgradiënt. 

Kleine of grote links blijven welkom. Ook je 
al dan niet gezouten suggesties mag je op 
mij afvuren. Elektronisch wel te verstaan. 
Of heb je leuk nieuws, zoals de verjaar-
dag van een interessante site, stuur dan 
een elektronische verjaardagskaart naar 
patrick.van.hoeserlande@advalvas.be. Ik 
zorg voor de virtuele kers op de internet-
taart. 
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