Webdiving

De vraag van de hoofdredacteur was heel simpel: "Betreffende Hippo 250: kan je Webdiving misschien rond het thema
Hippocampus opbouwen?". Opdracht gekregen, nu alleen nog
uitvoeren. Ik kreeg er zowaar
twee pagina's voor. Zijn er echt
zo veel sites die verwijzen naar

Hippocampus blog van onze hoofdredacteur:
http://hippocampusmagazine.
blogspot.be. Een beetje publiciteit voor de
eigen winkel. Maar dan op een professionele manier en de site geeft daarbij een
goed overzicht van de NELOS-publicaties.
We mogen fier zijn op onze duikfederatie en
haar publicaties. Zeker als je bedenkt dat
die allemaal door vrijwilligers in elkaar
gebokst worden. Ik ken professionele publicaties die er helemaal niet zo goed uit
zien.

het eerder over het mythologisch wezen.
Kijk maar eens op: http://nl.wikipedia.
org/wiki/Hippocampus_(mythologie).
De Engelsen maken dit onderscheid door te
spreken over een 'seahorse' en een 'water
horse'. Trouwens de leuke familiefilm 'The
Water Horse: Legend of the Deep' (kortweg
gekend onder de naam 'The Water Horse')
uit 2007 wil je doen geloven dat het monster van Loch Ness, niets minder dan een
zeepaard is.

een Latijns zeepaardje? Benieuwd of ik ze interessant genoeg vind om ze te bespreken.

Ik begin met het gemakkelijke, dicht bij
huis. Zeer dicht: ons duikblad 'Hippocampus' en het bijbehorend archief. Allebei te
bezoeken op http://hippo-archief.nelos.
be of www.wiki.nelos.be/index.php/Hippo-archief. Ik hoop met deze je niets
nieuws verteld te hebben. Nee toch? Deze
ken je ook: http://wiki.nelos.be/index.
php/Hippocampus. De Hippocampus op
de NELOS-wiki. Gekend! Check.

Een site die bij de vorige aanleunt, is de
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Terug naar hippocampus. Ik leer je niets bij
als ik vertel dat hippocampus de wetenschappelijke naam voor 'zeepaardje' is. Je
kan meer over dit bijzonder dier te weten
komen op http://nl.wikipedia.org/wiki/
Zeepaardjes.

Let er wel op dat we altijd over zeepaardjes,
in de verkleinvorm, spreken. Als we het
over een zeepaard hebben, dan hebben we

Wil je veel over het echte wezen weten?
Surf dan naar www.iseahorse.org. Misschien kan je zelf aan het opbouwen van
kennis over deze vis bijdragen. Of aan zijn
bescherming? Dat ons bondsblad de naam
'Hippocampus' draagt heeft me altijd een
beetje verwonderd. Zou jij een zeepaardje
als typerend voor een duiker nemen? Ik
niet! Hoewel, nu ik er over filosofeer: we
mogen dan wel denken dat we ons vlot onder water bewegen, maar vergeleken met
de pelagische zeebewoners zijn we logge,
vreemde wezens. Als er een beetje stroming is, moeten de meesten van ons zich
ergens aan vast houden. Misschien toch
eerder een zeepaardje, dan bijvoorbeeld
een dolfijn?
Maar zou er een andere reden kunnen zijn
waarom een zeepaardje gekozen wordt
voor de schrijvende pers waartoe ons blad

behoort? Een reden die me niet duidelijk is,
maar op het web kan je er voorbeelden van
vinden. www.hippocampuspress.com is
een drukkerij die onze rare vis in de naam
draagt. Ook een non-fictie verzamelhoek
gaat schuil onder de naam hippocampusmagazine (en dus niet onze hippocampus):
www.hippocampusmagazine.com.

met 'hippocampus' in de naam bestaat. De
URL is bijna identiek aan die van het Dive-resort, maar eindigt op .be: www.hippocampus-online.be. Ik hoop dat ze daar
geen zeepaardjes voor de vissenbak aanbieden. Althans, ik vind er geen op hun site.
Oef.
Het zeepaard (zonder 'je'!) stond model
voor een attribuut in een film van Harry
Potter. Maar het uiteindelijk resultaat was
te groot om als decoratie te dienen en werd
dan maar niet gebruikt. Jammer dat het
paard het groots bal gemist heeft (http://
harrypotter.wikia.com/wiki/Hippocampus).

Een organisatie die zorgt dat kinderen ver
weg van ons toegang tot boeken krijgen,
draagt ook de naam Hippocampus. Op
hun website www.hippocampus.in/html/
home.html kan je meer lezen over hun
doelstellingen. Ik heb echter de indruk dat
ze zelf hun boeken niet lezen. Of in ieder
geval hebben ze er geen over zeedieren.
We zijn natuurlijk niet de enige duikliefhebbers die het zeepaardje als symbool
hebben. Een Kroatische duikschool dacht
daar ook aan. Het heeft me even tijd gekost
om te beseffen dat het logo op hun www.
hippocampus.hr niet de arm van een octopus is, maar de staart van een hippocampus. Als je het exotischer zoekt, kan je naar
'Hippocampus Beach and Dive Resort' vliegen. Opgepast, hun site verlekkert je wel
(www.hippocampus-online.com). Je moet
je valies nog niet pakken.

Het is al lang geleden dat ik nog een groot
bal meegemaakt heb. Helemaal opgesmukt in je beste kostuum. Na een lekker
maal sjiek staan bewegen op de centrale
dansvloer. Leuk. Ik krijg er zo waar honger
van. Gaan eten in het Belgisch restaurant
'Hippocampus' (www.hippocampus.be)?
Het is al jaren geleden dat ik er eens ben
gaan eten. Het was er lekker genieten en er
stond geen 'zeepaardje' op de menukaart
(gelukkig). Ook buiten België gebruiken ze
ons favoriet diertje in hun bedrijfsnaam:
tweemaal Hotel Hippocampus, namelijk
www.hotelhippocampus.com en www.
hippocampus-hotel-greece.com. Maar
niet om te gaan duiken. Geen valies.

telt je de basis en als je meer wil weten (heb
je tijd genoeg?) dan surf je naar www.
news-medical.net/health/Hippocampus-What-is-the-Hippocampus.aspx.

Dit wetende is het niet verwonderlijk dat er
een website met vrij beschikbare leermiddelen schuil gaat onder de URL www.hippocampus.org. Voedsel voor onze Hippocampus!

Inderdaad ik kon, als ode aan de 250e editie gemakkelijk twee bladzijden voor Webdiving vullen met 'hippocampus' als trefwoord. Gelukkig komt het woord maar 36,
en niet 250 keer voor in deze tekst. En ook
voor de volgende edities van 'Webdiving'
mag je suggesties sturen naar patrick.van.
hoeserlande@advalvas.be. 'Hippocampus'
wordt echter niet vermeld in mijn e-mailadres (oei, dat is nu 37 keer).


Patrick Van Hoeserlande

Een zwembad voor vissen? Natuurlijk
spreek ik over een aquarium. En het zal je
niet verwonderen dat er een speciaalzaak
voor aquarianen (gezien de verhouding
water/land op onze aarde zouden we in
plaats van aardbewoners eerder 'aquarianen' moeten heten) en vijverliefhebbers

De hippocampus zit ook tussen je oren.
Letterlijk, want het is een deel van de hersenen. De wikipagina http://nl.wikipedia.
org/wiki/Hippocampus_(hersenen) ver-

Hippocampus sept./okt. 2014

85

