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Oei, Latijn. Hoewel ik niet de Latijnse achtergrond heb zoals bepaalde politici, waag ik het toch om deze leuze te hanteren. ‘Duiken
maar niet verzuipen’. Het zou de lijfspreuk van iedere duiker moeten zijn. Vanzelfsprekend voor duikers, maar minder voor de internaut. Met de steeds groter wordende golf van informatie is het niet
verwonderlijk dat meer en meer organisaties zich concentreren op
informatiebeheer. Of hoe golfbrekers te plaatsen in een virtuele
wereld? Als individu zullen we dit ook meer en meer moeten doen,
willen we niet overspoeld worden en verzuipen in de informatiezee.

Z

o nu en dan kom je op een site waarvan je eerst niet weet waarover het
gaat. Een rare bol opgehangen aan
twee sigaren? Dat is een semi-duikboot of
beter gezegd een persoonlijke 360 graden
glasbodemboot. Je kent dat soort boten
wel. In elke toeristische haven aan helder
water liggen er wel een paar, waar nietduikers kunnen inschepen met een sprankeltje hoop een glimp te zien van wat wij
duikers met volle teugen van genieten.
Wel, dit eigenaardig vaartuig, de ‘Ego’,
gaat een stapje verder en biedt de mogelijkheid om droog ondergedompeld juist
onder het wateroppervlak op zoek te gaan
naar fauna en flora. Een camera boven de
vlotters geeft je zicht boven water zodat je
8 uur met elektrische stilte onbezorgd kan
verkennen. Verkoop voorzien vanaf oktober 2011. Nieuwsgierig? Kijk dan op www.
raonhaje.com.

In plaats van te duiken kan je ook snorkelen. Fiets- en wandelroutes zijn al lang ingeburgerd, maar een snorkelroute is een
uitzondering en dus een publiekstrekker.
De beschermde onderwatersite CebèreBanyulls tekende een onderwater par-
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cours uit om een breed publiek te laten
kennis maken met de natuurlijke rijkdommen van de Middellandse Zeebodem. Op
geringe diepte natuurlijk. Deze snorkelroute is open tijdens het groot verlof en is
gratis toegankelijk. De route bestaat uit 5
stations samen goed voor een traject van
500 meter. Bij elke halte is er onder water
een bord met tekst en tekeningen over de
natuur en wordt het lokaal ecosysteem
toegelicht. Meer details vind je op
http://bit.ly/dPlA47.

Wat je met de semi-duikboot of op de snorkelroute zal zien weet ik niet, maar het is
twijfelachtig of je foto’s zoals Nobert Wu
zal kunnen nemen. Een tijdje geleden was
ik op duikverlof met een onderwaterfotograaf. Toen ik het resultaat van zijn vele
uren stilliggen bekeek, vroeg ik me af of we
wel op dezelfde plaatsen gedoken hadden.
Hij had veel meer ‘gezien’. Maar toch, als
je Norbert’s foto’s bekijkt, en zeker die van
zijn expeditie naar de pool, dan ben ik zeker
dat zijn buddy ook wonderen aanschouwd
heeft. Om klappertandend te watertanden
… www.norbertwu.com.

Over beelden gesproken: die zeggen meer
dan duizend woorden. Persoonlijk had ik
een probleem om me de cirkelvormige beweging van een watermolecule onder invloed van golven voor te stellen. Jij ook?
Wel, dat is voor mij verleden tijd. Bekijk de
simpele applet op www.phy.ntnu.edu.tw/
ntnujava/index.php?topic=722.0, speel
even interactief mee en je probleem is opgelost.

Er zouden meer van die applets, in feite
kleine stukjes software, moeten zijn! En die
zijn er. Ook in andere formaten. Surf eens
op
http://chair.pa.msu.edu/applets/
f/a.htm of www.upscale.utoronto.ca/
PVB/Harrison/Flash/ en oordeel zelf.
Nog niet verdronken? Kijk dan uit naar de
volgende editie van Webdiving. Of beter,
stuur je bijdrage naar mijn e-postbus:
patrick.van.hoeserlande@advalvas.be. 
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