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Heisenberg

Een beetje beu om wekelijks te duiken 
in de lokale plas, in Zeeland, op een 
buitenlands koraalrif, ... ? Wens je 

iets bijzonders als uitdaging? De onder-
staande drie sites kunnen je een beetje in-
spiratie geven voor een niet-dagdagelijkse 
duikstek: 

• 12 van de diepste en gevaarlijkste 
duikplaatsen ter wereld (http://bit.ly/
webecoist);

• de top-10 van de knapste en onge-
woonste duikplaatsen (http://bit.ly/
aquaviews); 

• 's werelds vreemdste plaatsen om te 
duiken (http://bit.ly/weirdscuba).

Toegegeven sommige van deze duikplaat-
sen zijn niet geschikt voor beginners, som-
mige zelfs niet voor ervaren duikers. Gek 
of gevaarlijk laat ik even aan jou als lezer 

over om te bepalen. Maar als je goed kijkt, 
zal je merken dat één van de plaatsen in 
hartje België ligt. Je hebt er waarschijn-
lijk al gedoken. Vond je het op dat moment 
raar?
Een uitnodiging voor een vreemde plaats 
vergt een aangepast pak, en ook dat vind je 
op het internet. En als duiker moet dat na-
tuurlijk waterdicht zijn. Wil je bij je volgen-
de duik iets opvallends aantrekken, dan 
kan je inspiratie vinden op: http://bit.ly/
Deep-Sea_Diving_Suits of op www.oob-
ject.com/category/12-diving-suits. Welk 
pak je uit deze selectie ook gebruikt, vol-
gens mij zal het steeds een raar zicht zijn. 
Hoewel, je zal je alleen een zonderling voe-
len als er toeschouwers zijn. Zonder hen, 
ben je een doodgewone duiker in een duik-
pak. De observator beïnvloedt het geob-
serveerde. Heisenberg aan het werk! 

Maar niet alleen mensen doen rare duik-
dingen. Ook katten. Wat katten? Die heb-
ben toch een hekel aan water!? Niet alle-
maal. Er is er zelfs eentje dat niets liever 
doet. Je mag deze zaak van de natte poes 
gerust eens letterlijk tot op de bodem on-
derzoeken. Kijk maar eens op www.youtu-
be.com/watch?v=1TbLz1sqKGk.

Om de laterale betonning te onthouden, 
werk ik met het ezelsbruggetje: 'één haven-
grassprietje'. Zo'n geheugensteuntje moet 
gemakkelijk te onthouden zijn en spreekt 
dus best een beetje tot de verbeelding. 
Maar volgens mij gaat het volgende geheu-
gensteuntje, voor de zogenaamde buddy-
check, een brug te ver: www.ezelsbrug.nl/
marine/vlug-likken-schiet-lekker-op.
Wil je me helpen om bruggen tussen het 
papier en de virtuele wereld te slaan, dan 
kan je me helpen door gewone en bijzonde-
re sites te melden via patrick.van.hoeser-
lande@advalvas.be. Als je dat niet doet, 
dan krijg je volgende keer gegarandeerd 
nog vreemdere kost voorgeschoteld. 

Patrick Van Hoeserlande

Webdiving

Het onzekerheidsprincipe geformuleerd door Werner Heisenberg drukt 
uit dat er paren van grootheden bestaan waarvan we de waarden niet te-
gelijkertijd exact kunnen vastleggen. Dat het één van de belangrijkste 
resultaten van de kwantummechanica is, zal je waarschijnlijk niet uit je 
slaap houden. En toch kunnen we de veralgemeende basisgedachte dat 
wat je observeert je ook beïnvloedt, bijna dagelijks vaststellen. Zo is de 
aanwezigheid van een instructeur bij een proef al genoeg om het verloop 
van een gesimuleerde redding te beïnvloeden. Zo kan je onmogelijk mee-
genieten met iemand die graag alleen werkt. Zo kan ik moeilijk over dui-
ken op het internet schrijven zonder het (een beetje) te veranderen. Zo is 
iets pas raar omdat wij het zo beschouwen als we het zien. Maar als we het 
genoeg zien, wordt het weer gewoon. Dingen zijn niet vreemd op zichzelf, 
maar worden dat omdat we ze zo zien. Laat me je het even demonstreren. 


