Webdiving

Titanic
Het wrak van de Titanic, het
schip dat op 15 april precies
honderd jaar geleden naar de
4000 meter diepe bodem van de
Noord-Atlantische Oceaan zonk,
maakt voortaan deel uit van het
onderzees Werelderfgoed van
Unesco. De wateren rond het
wrak van de Titanic worden vervuild door afval van passerende
schepen die in de streek cruisen,
terwijl tal van duikers plastic
bloemen of herdenkingsplaatjes
op het wrak achterlaten. James
Cameron, de regisseur van o.a.
‘The Abyss’, bezocht al 33 keer
dit wrak en bracht op die manier
meer uren door op het schip dan
de kapitein zelf. Hij zou gezegd
hebben dat regisseren maar een
middel is om zijn duikexpedities
te betalen.

‘diving’. Als je met tweedehands militair of
equivalent materiaal duikt, zal je hier je
gading vinden.

Onder water herstellingen uitvoeren is zeker niet simpel. Het is dan ook goed dat je
buddy je een handje kan toesteken als je
problemen hebt. Je moet dan natuurlijk
wel een buddy vinden. Misschien kan www.
duikbuddy.be je daar bij helpen. Blijkbaar
zijn het vooral duikers die geen instructeur
zijn die zich inschrijven op deze site. Betekent dit dat instructeurs altijd wel een buddy vinden? De sitebeheerders sporen via
een e-mail campagne instructeurs aan die
zich willen inschrijven. Zo vinden duikers
met een lager brevet een instructeur die
hen verder op weg kan helpen.

Dat leren en duiken samen gaan, weten we
al, maar Zach Rome gaat een stapje verder.
Hij gebruikt duiken als stimulans om kansarme studenten blijvend te motiveren voor
wetenschappen. Het was mijn kinderen al
opgevallen dat veel van de duiktheorie tijdens de middelbare school gegeven wordt.
Welnu, dat was Zach ook opgevallen en
daardoor kreeg hij het idee om jongeren via
het duiken hun kansen op slagen in hun
middelbare studies te doen verhogen. Leer
jongeren duiken en doe hen studeren om
betere duikers te worden. Spring eens binnen in zijn klas op: http://schooba.wordpress.com.

E

en ander exploot van Cameron is zijn
eenzame duik met de miniduikboot
Deepsea Challenger tot een diepte
van zowat 11 kilometer in de Marianentrog. Deze soloduik komt meer dan 50 jaar
na die van de Amerikaanse marineluitenant Don Walsh en de Zwitserse oceanograaf Jacques Piccard op 23 januari 1960.
Wat als er op die diepte iets verkeerd gaat?
Het boek over hoe je de duikboot moet herstellen, zal je waarschijnlijk vinden op de
‘Repair and Maintenance Manuals’ van Integrated Publishing. De link werd me ingefluisterd door collega-duiker Walter Markie: http://tpub.com. Op deze site vind je
tal van e-boeken over onderwerpen zoals
auto’s, vliegtuigen, enz. Kijk maar eens bij
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Als je na je inschrijving heel veel reacties
zou ontvangen, dan kan je overwegen om
een onderwaterparty te organiseren. In
New York hebben ze voor een reclamestunt
een onderwater ‘night club’ opgesteld. Kijk
op www.divebuddy.com/forum/23017/
under water-night-club-in-new-york
voor inspiratie als je eens iets anders wil
doen dan een BBQ met de duikschool.

Mocht je via http ergens in de donkere
troggen van het net leerrijke duiksites tegengekomen zijn, deel die dan met de rest
van onze gemeenschap door de URL te sturen naar: patrick.van.hoeserlande@advalvas.be. 
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