Webdiving

Iemand

een idee?
Het net is een creatieve omgeving. Althans dat denk ik
toch en dus ga ik vandaag met
jullie op zoek naar duikideeën. Opgepast, ik verwacht een

duikgerelateerde zaken zoals leuke 'quotes'. Op www.pinterest.com/explore/
scuba-diving-quotes kan je enkele spitsvondigheden lezen. Misschien vind je er
een leuke spreuk tussen die je kan vereeuwigen op je lijf.

stortvloed aan pagina's. Ik tik
'duikidee' in mijn browservenster en druk hoopvol op de 'enter' knop … Tot mijn verbazing
vraagt Google of ik niet 'kookidee' bedoelde en staat de teller onderaan op slechts 2 pagina's. Zijn wij duikers starre
denkers? Ik probeer in het Engels, want die taal is ondanks
alles toch één van de belangrijkste in de virtuele wereld.
Ook hier valt het resultaat tegen: nog geen 1.000 hits en de
eerste pagina wordt gegijzeld
door een duikfederatie. Tijd
om dieper te surfen.

D

e eerste site die een beetje aan mijn
verwachting voldoet, draagt de URL
w w w. p i n t e r e s t .c o m /e x p l o r e /
scuba-taart. Taartbakkers zijn blijkbaar
wel creatievelingen en duiken is, als ik op
de voorbeelden mag afgaan, als een muze
voor hen. Ik ken een paar bakkende duiksters die op hun facebookpagina inderdaad blijk geven van een hoog fantasiegehalte. In ieder geval lijken de hier
afgebeelde taarten heel lekker en duikinteressant. Op Pinterest vind je ook andere
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Tattoos zijn iets waar ik graag naar kijk,
maar in tegenstelling tot bakken overweeg
ik het niet om het zelf te doen. Deze kunstwerkjes, toegegeven sommige zijn minder
kunstzinnig, vertellen veel over de persoon
op het moment dat het geprikt werd. Als je
dus voor de rest van je leven wil (h)erkend
worden als een duiker, dan kan je op de volgende website inspiratie opdoen: https://
mpora.com/diving/22-world-scuba-diving-tattoos-anyone-belongs-sea. Loop
je het risico dat je in een beneveld moment
ongepland een tattoo laat zetten, dan is
het misschien een goed idee om een afdrukje van je favoriete duiktattoo in je portefeuille te steken. Dit vermijdt dat je op
een ochtend ontnuchtert met een lelijke
afbeelding op je lijf. Je bent beter voorbereid.

Surfend op het net met 'idea' als leidraad
beland je vroeg of laat bij doe-het-zelfprojecten. Met de populariteit van de GoPro
camera's mag een onderwaterkit hiervoor
niet ontbreken. Zoals bij een heleboel toepassingen is het bezitten van enige handigheid in het manipuleren van PVC-buizen
ook hier een noodzaak. Als je over dit talent
beschikt, dan kan je veel geld besparen met
de tips op: www.diyphotography.net/11gopro-rigs-fit-every-crazy-shootingscenario. De andere, niet-zo-waterbestendige ideeën voor je GoPro zijn ook leuk en
inspirerend tot het betere filmwerk.
Filmen doe je meestal op vakantie, maar
misschien zoek je ideeën voor andere,
aparte duikactiviteiten. Je kan daarvoor
polsen bij je vrienden en buddy's, maar ook
op het net kan je boren naar inspiratie. Om
je te helpen raad ik je de volgende URL aan:
w w w.spor tdiver.com/50 -ways-playscuba-diving-travel-best-fun-trips-activities. Het is een aardige lijst met soms
verrassende suggesties. Toegegeven,
sommige ideeën zijn moeilijk uit te voeren,
maar ik betrap me erop dat ik er mentaal
enkele afvink. Veel zijn dat er niet. Aan hoe
veel geraak jij? Ik kan wel enkele activiteiten bedenken die niet op de lijst staan. Zou
ik er 50 extra kunnen aan toevoegen?
De populariteit van de GoPro en daarop lijkende camera's zorgt er voor dat er meer
filmpjes van duikincidenten wereldwijd beschikbaar zijn. Interessant om te leren uit

andermans fouten of om het nut van bepaalde uitrustingsstukken te onderlijnen.
Als duiker zou je af en toe zo'n filmpje moeten bekijken. De video op www.youtube.
com/watch?v=V4sm115ESaU toont je op
een zeer visuele wijze het nut van een duikmes. Hoe klein dat ook is.

Voor het geval ik onderwateroortjes en
een waterdichte, zeg maar duikbestendige,
mp3-speler vind, verzamel ik alvast duik-

gerelateerde liedjes. Het moet daarvoor
niet bubbelen, een verwijzing naar 'onder water' is voldoende. Ik vergroot normaal mijn collectie liedje per liedje, maar
met de pagina www.scubadiving.com/
keywords/marine-conservation/bestdive-music-playlist-your-next-scubaadventure kon ik snel enkele nummers
toevoegen. Het leuke is dat je de verwijzing
naar het duiken er gratis bij krijgt. Je hoeft
dus zelf niet de liedjes te ontleden. Nu nog
een speler vinden. Iemand een idee?
Het artikel op www.telegraph.co.uk/
men/the-filter/10-things-no-one-tellsyou-before-you-become-a-deep-sea-diver mag dan over beroepsduiken gaan, een
aantal van de uitspraken gaat echter ook
op voor onze favoriete bezigheid. In ieder
geval toveren ze bij mij af en toe een glimlach op mijn lippen. "Wat ben je aan het
lezen?", vraagt mijn huisgenote.

Het onderwerp 'idee' op het vlak van internetduiken is hiermee uitgeput. Nog even
de laatste woorden tikken om je te vragen
jouw inspiratie langs elektronische weg
aan mij over te maken. Of ontbreekt het je
aan creativiteit? patrick.vanhoeserlande@
nelos.be. 
PATRICK VAN HOESERLANDE
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 De boten liggen op een afstand van 5 meter van onze duikclub. Opbergplaats voor het materiaal – douche.
 Huurprijs voor het materiaal: trimvest en ontspanners 5 €,
duikpak 6 €, duikﬂes 1€.
 Vullen mogelijk met lucht, Nitrox en zuurstof.
 Uitzonderlijke duikplaatsen met barracuda’s, zeebrasems,
murenen, dolﬁjnen, tandbaarzen, congers en steeds meer de
zeeduivels van de Middellandse Zee ‘de reuzenmanta’s’. De
beroemde sites: la Gabiniére, le Vaisseau, Montrémian en de
wrakken Donator, Grec, Togo, Rubis (extra 7 €).
 Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen een of
twee daguitstappen op zee met een tussenstop en picknick
in Port Cros of Cavalaire (extra 6 €) georganiseerd worden.
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