Webdiving

Mosselstop
Nee, deze webdiving gaat niet over een petitie tot het stoppen van
het eten van mosselen. Nee, zoals iedere Vlaming ben ik dol op
het eten van deze tweekleppigen. Het gaat wel over een culinaire
verrassing. Dit laatste kan je verwachten, als je bij ons komt eten.
Maar deze keer was het ook voor mij onverwacht. Soms krijg ik in
de keuken assistentie van onze jongste spruit. Als een echte souschef doet hij dan de voorbereidingen zoals het wassen van de mosselen. Ook die bewuste avond. Na het wassen verzamelde hij al de
zeediertjes in de kookpot. Een beetje groenten erop, het vuur aan
en de laatste etappe kon beginnen. Tijdens het eten ontdekte ik in
mijn portie toch een zeer plat exemplaar. Eventjes dacht ik aan een
buitenaardse soort, want deze leek toch wel erg veel op een UDO
(Unidentified Diving Object). Na onderzoek bleek de verklaring
aardser: blijkbaar had mijn hulpje in zijn ijverigheid ook de afvoerstop mee in de pot geworpen. Het resultaat was een perfect gare en
smakelijk ruikende afvoerstop tussen mijn tanden.

A

ls duiker zondigen we tegen het
gezegde dat alles wat naar boven
gaat naar beneden moet komen.
Bij ons geldt eerder dat alles wat duikt,
ooit naar de oppervlakte moet komen. En
dat moet op een gecontroleerde manier.
Om dit te doen, beschikken we tegenwoordig bijna allemaal over duikcomputers.
Het nadeel van deze technische snufjes
is dat we op termijn niet meer echt zullen weten wat er achter ons schermpje
allemaal berekend wordt. Naast het bestuderen van de procedure om een ouderwetse duiktabel te gebruiken, biedt het
simuleren van duiken een meer modern
alternatief. Je kan hiervoor ingewikkelde
programma’s gebruiken, maar best verkies je simpele versies omdat die een beter
inzicht verschaffen. Voorbeelden van eenvoudige software in Excel-formaat vind je
op www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3415/decoplanner.html en www.
jasonstreet.net/diving5.html.
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Simulaties tonen je slechts aan hoe je veilig boven kan raken. Ze vertellen je niet
het waarom en wat er gebeurt als je het
niet doet. Voor een goede gids in deze ingewikkelde en nog steeds evoluerende
materie kan je terecht op http://duikendecompressie.startpagina.nl/. Nee, er
bestaat geen Belgische versie hiervan. Je
krijgt er een mooi overzicht van links naar
allerlei sites over decompressieduiken.
Voor weken leesvoer.

Heb je een hekel aan commerciële sites
en wil je toch meer weten over rebreather
dan kan je terecht op de Engelstalige Nederlandse site: www.therebreathersite.nl.
Deze bevat een ware schat aan informatie
over dit type duiken. Wel even je kookwekker zetten, want anders riskeer je te veel tijd
aan het bezoeken van deze site te besteden.
Er is echt zeer veel informatie beschikbaar.
Te veel om op één bezoek te verwerken.

Wil je duiken zonder bubbels dan moet je
overstappen naar rebreatherduiken. Natuurlijk zal je nog rekening moeten houden
met bellen in je bloed, maar in het omgevingswater zullen ze bijna allemaal verdwenen zijn. Leuk! De meest bekende rebreather
is de Inspiration. Je leert meer over deze
populaire rebreather op de site van de fabrikant: www.apdiving.com. Hoewel natuurlijk commercieel ingesteld, vind je op deze
site veel informatie over dit basisapparaat
binnen de wereld van de ‘bubbellozen’.

Terug boven geraakt. Zonder nadelige
gevolgen van mijn virtuele duik. Nu alles
voorbereiden voor mijn volgende uitstap.
Je kan me in de tussentijd bereiken op het
inmiddels gekend e-mail adres: patrick.
van.hoeserlande@advalvas. be. Verwacht
echter geen onmiddellijke reactie. Wie
weet waar ik op dat moment onder water
zit? 
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