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Nee, geen nieuw noodnummer à
la ‘nine-eleven’, maar de 1% regel van het internet. Deze regel
zegt dat er meer mensen op het
internet kijken dan er toe bijdragen.

D

e volledige wetmatigheid wil dat
voor iedere persoon die iets op het
internet creëert, er 9 zijn die de informatie zullen aanpassen en er 90 zijn
die het zullen bekijken. Natuurlijk kunnen
deze verhoudingen wijzigen door bijvoorbeeld de verplichting om in te loggen, het
soort site, … Toch vormt deze wetmatigheid een geruststelling. Zo weet je als
webmaster dat er minstens 99 mensen
je site zullen bezoeken. Of dit ook opgaat
voor artikels in de Hippocampus weet ik
niet. Wat ik wel weet, is dat er enkele redactieleden de noodzakelijke, kleine wijzigen aan mijn teksten zullen aanbrengen.
Ik vraag me af waar die 90 lezers zitten?
Soms leidt het zoeken van een antwoord op
een vraag tot verrassende ontdekkingen.
Zo was ik op zoek naar een site over de toekomst van het duiken. Hoe zal onze sport er
over pakweg 10 jaar uitzien? Veel vond ik
daarover niet. Artikels over een ultramoderne helm, over rebreathers, … zaten in
mijn net, maar het was niet echt een grote
vangst. Afgaand op de naam en de inleiding zag de internetvis www.futurediving.
com er veelbelovend uit.

Maar buiten een, weliswaar interessant,
persoonlijk verhaal bevatte de site niet
veel futuristisch nieuws.
Nog een site met een persoonlijk verhaal
is http://diving-watch.org. Even dacht ik
dat het een site die ‘waakt’ over het duikgebeuren betrof, maar het was het resultaat
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de jeugd. Enkele leuke ideeën geplukt voor
het werken met onze jeugdduikers. Kijk
maar eens op http://seagrant.wisc.edu/
madisonjason11/cool_science.html.

van een combinatie van drie passies: duiken, horloges en internet. Toch is het een
kort bezoekje waard vanwege de foto’s uit
de oude doos.
En wie oud zegt, belandt al snel in de geschiedenis en in musea. Zo is dat ook op het
internet. Ik botste dus op een virtuele
toer in een echt museum over duiken: www.divingmuseum.org. Je hoeft
geen vliegticket naar Florida te betalen om
de oude duikspullen te bekijken. Gewoon
de juiste camera aanklikken en rondkijken.
Een leuke wandeling in de geschiedenis
van onze sport.

En die geschiedenis is echt rijk. Ze geraakt
dankzij de technologie de laatste 50 jaar in
een stroomversnelling. Je vindt een heleboel artikels over dit onderwerp en er is
zelfs één site die het in zijn URL opneemt:
www.divinghistory.com. Met al dat water
hebben de onderwerpen er niet veel stof
verzameld.

Ik probeerde mijn zoeknet te vergroten
door te vissen naar de toekomst met de
combinatie ‘duiken’ en ‘experiment’. Ik
botste hierdoor, achteraf niet echt verwonderlijk, op een leuke site met proefjes voor

Een Nederlandse variant vind je via www.
encyclopedoe.nl. Klik door naar ‘Duiken’.
En nu we toch bij leren aangekomen zijn,
kan ik je een goede site voor het bijschaven
van je basiskennis aanraden.

De site www.khanacademy.org is een verzameling van korte instructiefilmpjes (5 à 8
minuten) over tal van onderwerpen in de
domeinen wiskunde, fysica, chemie, … Je
vindt er natuurlijk onderwerpen die met
duiken te maken hebben. Als je Engels begrijpt, dan is dit een ideale site om je duikwetenschappen bij te schaven. Want voor
een goede en veilige duiktoekomst heb je
kennis nodig.

Mocht je een goede duiksite kennen, wees
dan niet verlegen om deze kennis te delen.
Stuur me de URL door en ik deel ze met de
rest van NELOS. E-postbus: patrick.van.
hoeserlande@advalvas.be. 
Patrick Van Hoeserlande

