Webdiving

DUIK!
Rondkijkend en luisterend naar
mijn eigen ademhaling geniet
ik met volle teugen van het uitzicht. De omgevingstemperatuur houdt mijn lichaam lekker
warm en de druk sluit aan als
een zachte, knusse deken. Al
mijn bewegingen vinden hun
oorsprong in de rust die het
kleurenpalet van de hun eigen
leven leidende fauna en flora
uitstraalt. De zwaartekracht
heeft alle grip op mij verloren
zodat ik me zwevend van bezienswaardigheid naar klein
wonder verplaats. Ergens ver in
mijn hersenpan vraagt een kleine cel zich af waarom ik zo weinig duik. En plots val ik terug in
de realiteit.

heeft, is de (National Oceanographic and
Atmospheric Administration - NOAA). De
Amerikaanse overheidsinstantie prijs ik om
haar zeer professionele sites. En ja, men
heeft er ook één volledig gewijd aan koralen: http://coralreef.gov. Surf eens rond
en ga zeker een kijkje nemen in hun interactief rif. Leuk!

Als ik over riffen spreekt, begin ik al snel te
dromen over mijn droombestemming: het
Groot Barrièrerif. De vliegreis is me op dit
moment te duur, dus zal ik het via de elektronen doen. www.barrierreefaustralia.
com geeft je een idee over dit enorm rif. Zeker de fotogalerie doet je wegdromen.
Prachtig!

E

en aantal weken geleden kreeg ik
via-via een interessante URL in mijn
bus. Het betrof een persoonlijke site
in aanbouw over riffen. De webmaster Joris Rombouts heeft een nobel doel voor
ogen en wil met zijn site zijn kennis en ervaring delen. Hiervoor stelt hij zijn, gedurende jaren verzamelde, informatie ter
beschikking van de bezoekers. Hoewel hij
hoopt over een tweetal jaar zijn virtueel
naslagwerk af te hebben, weet ik uit ervaring dat zoiets nooit af is. Wees niet verrast want de site www.myreefguide.com
is in het Engels. Joris wil immers een zo
groot mogelijk publiek bereiken. Tof!

En de trend is gezet. We gaan op koraalriffen duiken! Mijn favoriete plaats om te
starten met iets dat met water te maken
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Coral Reef Care is een Nederlandse stichting die als doelstelling heeft mariene ecosystemen te beschermen en te behouden.
En als je een organisatie bekendheid wil
geven, dan is een mooie site een goede
start: www.coralreefcare.com. Het werkgebied van deze stichting is groot en omvat
o.a. de bescherming van riffen, de opleiding van lokale bevolking, aandacht voor
haaien. Er is ook een pagina over waar je
als duiker moet op letten. Eens lezen voor
je met vakantie vertrekt. Interessant!

Natuurlijk hebben onze noorderburen niet
.het alleenrecht op de titel ‘koraalbeschermer’. Er bestaan bijvoorbeeld ook Amerikaanse sites hierover. Zelfs de Amerikaanse president voelt zich bij deze neteldiertjes
betrokken. Hij creëerde een Task Force die
zich moet concentreren op de bescherming
ervan: http://coralreef.gov. Wens je echter zelf iets te doen en niet alles aan de
overheid over te laten, surf dan naar de pagina ‘What you can do’ op www.coral.org.
Proberen!
We moeten het verzamelen van kennis niet
beperken tot koralen, hoe mooi ook. Breid
je gezichtsveld uit en spring naar de leerrijke site http://oceanworld.tamu.edu.
Het ‘edu’-aanhangsel duidt op het educatief karakter van de site. Via een leuk selectievenster kan je je beetje bij beetje verdiepen in allerlei onderwerpen die verband
houden met de oceanen. Zeker doen!

Op de Nederlandse site staat te lezen dat
er nog weinig duikscholen zijn die concreet
aandacht geven aan het milieu en de omgang daarmee. Het wel of niet ecologisch
opleiden van de duiker is bijna volledig
afhankelijk van de duikschoolleider, en
die wisselen regelmatig. Misschien brengt
deze Webdiving iemand op ideeën? patrick.
van.hoeserlande@advalvas.be. 

Patrick Van Hoeserlande

