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Ik weet het nog niet

Onder de kerstboom. De titel? Misschien? 
Jij zal hopelijk iets anders verpakt vinden 
dan dit virtueel stukje A4. Een cadeaubon 
voor je favoriete duikwinkel? Dan kan je een 
paar goede tips voor het kiezen van duik-
materiaal zeker waarderen. Ik weet dat de 
uitbater je zal helpen, maar een beetje per-
soonlijke voorbereiding kan je aankoop-
keuze maar verbeteren. 'Best Scuba Gear' 
is een informatieve site die je kan helpen 
met het aanschaffen van duikmateriaal 
(www.best-scuba-gear.com). Neus gerust 
eens rond.

Wat doe je als er geen aankoopbon naast 
de os en de ezel ligt? Je kan dan in een 
hoekje zielig gaan doen, maar beter ga je 
naar je garage en maak je zelf je duikmate-
riaal. Hoe? Kijk daarvoor naar tips voor 
duikers (http://tips-for-divers.com). Deze 

site is nog maar juist opgestart. Hopelijk 
komen er meer tips en schema's op. 

Als je echt door zelfbouw gebeten bent, 
dan kan je ook surfen naar http://kopka.
at/english.htm. Dit is een site van een 
Duitse duiker met toch al wat ervaring in 
het zelf maken van duikmateriaal. Jammer 
genoeg wordt deze site niet meer aange-
past. Wil je iets dynamischer dan kan je op 
fora kijken zoals www.scubaboard.com/
forums/do-yourself-diy of www.divema-
trix.com (waar je het forum 'Do It Yourself 
(DIY) Equipment' selecteert. Ik ben echter 
niet zo'n fan van fora omdat je veel moet 
lezen vooraleer je alles weet. De mogelijk-
heid tot het stellen van vragen is wel posi-
tief, maar er is geen echte handleiding be-
schikbaar.

Terug naar tips. Ben je niet zo handig, dan 
kan je misschien iets doen om beter te dui-
ken. Ik beweer niet dat je slecht duikt, maar 
iedereen kan zich verbeteren. Wat dan? Als 
beginnende duiker alles een keer op een 
rijtje zetten (www.diversalertnetwork.
org/medical /ar ticles/DANs _ Diving _
Tips_for_the_New_Diver)? Relaxer dui-
ken en meer genieten van de omgeving 

(w w w.scuba.com/resources/25-tips-
for-easier-scuba-diving.asp)? Of gewoon 
minder lucht verbruiken en dus langer dui-
ken (www.scubadiving.com/training/ba-
sic-skill s/5 - diving-tips-saving-air)? 
Keuze genoeg en je hebt er geen cadeau-
bon voor nodig. 

Indien je genoeg hebt van al die feestda-
gen, dan kan je gewoon genieten van het 
feit dat je een duiker bent. Dit is de insteek 
van Andy Clarke zijn site 'I are diver'. Toe-
gegeven zijn titel is grammaticaal com-
pleet fout, maar het geeft wel goed zijn 
insteek weer (http://iarediver.blogspot.
be). Het zou een titel voor deze webdiving 
kunnen zijn. Of misschien de volgende. Ik 
weet het nog niet.

Ik wens je alvast een goede start van het 
nieuwe jaar. Veel plezier in wat voor een 
soort duiken je ook zoekt. Leren en genie-
ten, daarvoor gaan we onder water. Ik hoop 
dan ook dat je dit in 2014 veel zult doen. En 
vergeet het niet: leuke sites zijn welkom op 
patrick.van.hoeserlande@advalvas.be.

PatricK Van Hoeserlande

Als ik aan een artikel begin, weet ik 
meestal de titel. Deze keer echter 
kwam de deadline totaal onver-
wacht per e-mail mijn roes door-
breken. Om één of andere reden lag 
voor mij de streefdatum voor deze 
webdiving nog ver in de toekomst. 
Blijkbaar is het tijdsverschil tus-
sen Chesapeake USA en Mechelen 
groter dan enkele uren. En dus zit 
ik hier nu te schrijven op 24 de-
cember 2013, zonder titel en met 
één doel: deze webdiving onder de 
kerstboom van de hoofdredacteur 
leggen. 

Webdiving  
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