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De recente installatie van een tweede 
versie zal waarschijnlijk dit file-
probleem wegwerken en dus de 

klachten over mijn verlengd bezoek doen 
afnemen. Op dit moment ben ik een zeer 
interessant boek over duiken aan het le-
zen. Het is zeker geen nieuw boek, maar 
na de volledige herziening ervan leek het 
mij aangewezen het voor een tweede maal 
te lezen. Hoewel ik van mezelf denk dat ik 
veel over de onderwatermaterie weet, heb 
ik er toch een aantal verrassende dingen in 
gelezen. Ik zou dit boek aan iedere NELOS-
duiker aanraden. Over welk boek heb ik 
het? De NELOS Vademecum versie 2009.

Niet alleen sportduiken interesseert, maar 
alle aspecten van de onderwaterwereld. 
Zeker redding en berging op zee spreekt tot 
mijn avontuurlijke verbeelding. Wil je meer 
weten over ‘ocean engineering’, zoals ze het 
zelf noemen, bezoek dan de site van ‘The 
Office of the Director of Ocean Engineering, 
Supervisor of Salvage and Diving’: www.
supsalv.org. Deze Amerikaanse marine 
organisatie is verantwoordelijk voor red-
ding op zee (boven en onder water), repa-
ratie op zee (en eronder?), veiligheid van 
duikers, … Je vind er zowaar de bijbel van 
de militaire en andere duikers, namelijk de 
U.S. Navy Diving Manual. Je kan de zesde 
en meest recenste versie van dit zeer vol-
ledige werk over duiken downloaden. Toe-
komstig wc-lectuur?
Vind je dit soort werk nog niet avontuur-
lijk genoeg, ga dan een beetje verder op 

dezelfde URL naar www.supsalv.org/
nedu/nedu.htm. NEDU staat voor Navy 
Experimental Diving Unit. Deze naam dekt 
de lading: dit zijn ‘de’ specialisten die al-
lerlei dingen uittesten! De site heeft jam-
mer genoeg niet veel geheimen prijs. Als 
je er meer wil over weten surf je best naar 
http://navxdivingu.blogspot.com. Hier-
op maak je kennis met deze speciale een-
heid en zijn geschiedenis. 

Over geschiedenis gesproken: ooit al met 
een authentieke duikhelm gedoken? Wat je 
antwoord ook is, de site www.dehelmdui-
ker.com geeft je een mooi idee over wat dui-
ken is met zo’n koperen ding op je hoofd. De 
foto’s zijn leuk en de informatie interessant. 
Een aantal weken geleden zocht ik voor 
jeugdduikers naar goede foto’s van duik-
tekens en dit voor het opstellen van een 

aantal zwembadoefeningen. Hoewel de 
meeste tekens universeel zijn, ontdek je 
hier en daar toch enkele verschillen tussen 
de federaties. Als er in de basis al verschil-
len zijn, hoe moet het dan zijn als je iets 
speciaal zoals ‘boot’, ‘naaktslak’, … wil uit-
leggen? Met deze problematiek geconfron-
teerd zijn een aantal duikers de mosterd 
bij de doventaal gaan zoeken. Jammer ge-
noeg bestaat er geen universele doventaal, 
want dan zou het volstaan om aan duikers 
een gelimiteerde set van deze tekens aan 
te leren. De groep heeft dan maar beslist 
om een aantal speciale duiktekens te ont-
werpen en deze verder te verspreiden. Op 

www.seasigns.com kan je een aantal van 
deze tekens ontdekken. Ze lijken best in-
ventief en toch vanzelfsprekend. Nu nog 
iedere duiker overtuigen ze te gebruiken …

Nu kan je je afvragen waarom de boven-
staande URL het woord ‘seasigns’ bevat 
en niet gewoon ‘divesigns’. Het antwoord 
vind je zelf op www.divesigns.com. Dit is 
immers een site van een firma die speciale 
duikstickers maakt. Je ziet het: de duik-
sport creëert allerlei productniches. 

Met deze slotparagraaf wil ik de deur dicht 
trekken. Je zal vanaf nu tot aan de volgende 
editie van Webdiving twee maanden voor 
een gesloten boek in de rij moeten staan. 
Je mag wel op mijn virtuele deur kloppen 
door een e-mail te sturen naar patrick.van.
hoeserlande@advalvas.be, maar of ik open 
doe, hangt af van het boek dat ik op dat mo-
ment aan het lezen ben. Suggesties? 

TeksT: PaTrick Van Hoeserlande

Interessante 
lectuur
Eén van mijn onhebbelijke gewoontes, als je de andere gezinsleden 
gelooft, is het lezen op het toilet. Dit plaatsje van rust is voor mij de 
ideale plaats om meer dan lichte lectuur te doorworstelen met als ge-
volg een soms lange file voor het enige kleinste kamertje in ons huis. 
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