Webdiving

Geen duiken zonder water
Iets meer dan 2.000 km van mijn normale verblijfplaats zit ik de
Hippocampus te lezen. Er staan een aantal artikels van mij in,
waarvan ik me amper nog de avond herinner, waarop ik ze schreef.
Door deze ‘subaquastop’ lijken de reisartikels nog aanlokkelijker.
Wat 4 maanden zonder mogelijkheid tot duiken al niet met je doen.
En nu moet ik tijdens deze periode van volledige drooglegging mijn
volgende Webdiving schrijven.

A

ls een vis spartelend op de kant begin ik aan mijn taak. Op voorhand
mijn excuses voor het misschien
iets overdreven verlangen naar zicht op
de onderkant van de zeespiegel die in de
volgende lijnen tot uiting komt.
Geen water? In deze tijd van virtuele realiteit zou dit geen probleem mogen zijn. Op
zoek naar duiksimulators. Nee, geen programma’s voor gasberekeningen maar virtuele duiken. En inderdaad die bestaan,
zelfs online. De eerste is http://ediving.
us/home.php en geeft aan wat mogelijk is.
Met een slechte verbinding is het nogal
schokkend duiken, maar met een Belgische
supersnelle internetverbinding moet dit
stukken beter gaan.

deel van dit pakket is dat je je degelijk op je
toekomstige duiken in een exotische bestemming kan voorbereiden. Het bevat niet
alleen alles over de bestemming zelf maar
ook informatie over de lokale fauna en flora. Onder water wel te verstaan.

Wil je echter meer weten over van alles onder water dan kan je misschien overwegen
om lid te worden van een virtuele online
school. Op www.coralrealm.com kan je
door het bekijken van video’s, het lezen van
artikels en het beantwoorden van vragen
bepaalde academische graden in het duiken halen. Ik vraag me echter af wat deze
waard zijn. Maar als je het gewoon voor de
informatie- en kennisvergaring doet, dan is
deze site zeker interessant.

sponsord worden. Het probleem zal eerder
zijn dat je als kandidaat geselecteerd moet
worden. Proberen?

Jeugdduikers hebben ook hun sites. Je kan
immers de jeugd niet boeien met sites gemaakt voor volwassenen. Twee leuke voorbeelden hiervan zijn www.jeugdduiken.
org en http://scubadoe2.ilink.nl. Deze
laatste is de site van onze Noorderburen en
oogt zeer leuk. Laat jouw jeugdduikers er
maar op los. En als die al het huis uit zijn,
dan moet je je niet schamen om de site te
bezoeken. Het blijft leerrijk. En voelen we
ons niet allemaal een beetje jong?

Een andere site is www.scubadivingtube.
com. Dat is de YouTube-versie voor duikers
en daar vind je naast filmpjes tevens enkele
virtuele duiktrips. Best de moeite.

Als je niet wilt wachten, of je wilt je volgende duikbestemming eens uittesten, dan
kan je misschien een softwarepakket kopen van www.divingsoft.com. Het voor-
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Het is in onze Hippo zeker al eens vermeld,
maar een herhaling kan geen kwaad. Hoewel het aanbod niet uitgebreid te noemen
is, kan www.owuscholarship.org je misschien inspireren - als je van duiken graag
je beroep zou maken. Op deze site vind je
misschien juist die aanbieding die je loopbaan in de duikwereld een kickstart kan
geven. Geld kan hierbij niet echt een probleem zijn omdat deze aanbiedingen ge-

Als ik zo het virtuele duiken bekijk, dan
gaat er niets boven het echte spul. Maar
natuurlijk beter dat, dan helemaal niets. Ik
zal dus nog even moeten wachten om echt
nat te worden bij het bekijken van al dat
onderwatermoois. De kans dat je me in de
komende maanden aan de waterkant ziet, is
zeer klein. Je mag echter altijd een e-mailtje sturen op het inmiddels bekend adres:
patrick.van.hoeserlande@advalvas.be. 

Tekst: Patrick Van Hoeserlande

