Webdiving

Naar de

haaien
Op het moment dat ik deze webdiving schrijf, liggen de vakantieherinneringen nog vers in
mijn geheugen. We zijn met de
ganse familie door Zuid-Afrika
van zuid naar noord getrokken.
Om te gaan duiken? Nee, het is
al jaren geleden dat ik op duikreis vertrokken ben. Haaien?
Nee, ook niet naar de haaien gedoken of gaan zien. Een gemiste
kans? Niet echt, want ik ben
geen voorstander van de toeristische manier waarop haaien
gelokt en getoond worden. Voor
mij moet de ontmoeting op een
natuurlijke, toevallige manier
gebeuren.

O

ver haaien vind je genoeg op het
internet. Tik op YouTube het trefwoord ‘haai’ of ‘shark’ in en je krijgt
tal van filmpjes over dit onterecht gevreesd dier. En het is de film die ervoor
gezorgd heeft dat het publiek schrik heeft
van haaien. Zouden we deze overlevers
van de dinosauriërs ook zo haten zonder
de film ‘Jaws’? Ik denk het niet. Zelfs de
onlangs overleden Australische haaienexpert en pionier Ron Taylor begreep niet
dat een gewoon fictief verhaal over een
verzonnen reuzenhaai wereldwijd zoveel
mensen heeft aangezet tot een enorme
‘haaienhaat’ met vele bloederige repressies en uitroeien van alle mogelijke haaiensoorten tot gevolg. Dat vele duikers uit
pure schrik toen ook gewoon stopten met
duiken was voor hem compleet onbegrijpelijk. Zijn uitvinding van het maliënkolderbeschermingspak tegen haaien kon
het tij niet doen keren.
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Het is niet alleen in Australië, waar de witte
haai opnieuw gedood mag worden omdat
hij zwemmers aanvalt, dat de soort bedreigd is. Ook bij ons hebben haaien het
best lastig om te overleven. De International Union for Conservation of Nature
(IUCN) zette onlangs de voor onze kusten
levende gewone engelhaai op de lijst met
de 100 meest bedreigde diersoorten ter wereld, de zogenaamde ‘Red List’. Door nietselectieve vistechnieken zoals boomkorvisserij is hij quasi uitgeroeid. Lees er meer
over op www.vilt.be en op www.iucnredlist.org.

Basis Koksijde een instructiefilmpje op het
net gezet. Neem de tijd om dit op een duikloze winterdag te bekijken: http://bit.ly/
seaking.
Als anderen je komen redden uit de nood, is
het misschien aan ons om de natuur te helpen? Ik weet dat sommige duikscholen een
paar dagen per duikseizoen besteden aan
het opruimen van rommel onder water. In
Nederland zelfs een ganse beweging die zich
concentreert op het schoon maken van de
Noordzee (www.duikdenoordzeeschoon.
nl). Wij duikers kunnen deze vrijwilligers alleen maar bewonderen en steunen.
Maar dergelijke inspanningen beperken
zich niet tot de onderwaterwereld. In tegenstelling tot het onzichtbare onder de
waterspiegel lijken de toegankelijke stranden jan met de pet meer aan te spreken. Op
de site http://cleanoceanproject/org kan
je zien dat het schoonmaken van de stranden slechts het bestrijden van de symptomen van onze vervuilende samenleving is.

Als op volle Noordzee je RIB naar de haaien is (deze zegswijze vertelt veel over onze
relatie met haaien) of er is een dringend
medisch probleem, dan kan je een beroep
doen op de reddende engel van Defensie.
De noodprocedure opstarten, zal je wel
lukken. Als je de juiste gegevens doorgeeft
dan zal de Sea King bemanning je vinden.
Mocht je zelf de nauwkeurige positie niet
kennen, zal de piloot je kunnen lokaliseren
door te vliegen naar de plaats van waaruit
het signaal uitgezonden wordt: je radiozender. Maar als de Sea King helikopter
naast je hangt, wat doe je dan? Wat kon
je al doen voordat deze luidruchtige engel je bereikte? Hoe maak je contact met
je redders? Moet je je anker uitgooien? Of
gewoon doorvaren? … Een heleboel vragen waarop je beter vroeg dan in geval van
nood een antwoord hebt. Immers hoe vlotter de hulpoperatie verloopt, hoe groter de
kans op een goede afloop. Daarom heeft de

Het internet lijkt de enige plaats waar vuilnis en waardevol naast elkaar kunnen bestaan. Door de zoekrobotten zinkt de rommel naar de afgrond van de vergetelheid
en buiten een beetje plaats op een server
stellen die waardeloze bits niet veel voor.
Alhoewel, het internet vergeeft snel, maar
vergeet nooit. Ook mijn e-mail adres niet:
patrick.van.hoeserlande@advalvas.be. 
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