
T ijdens mijn voorbereiding op het exa-
men theorie botste ik op een aantal in-
teressante sites die ik graag met jullie

deel. Ondanks de ons aller gekende cursus
stelde ik mij toch nog vragen. Hoe ontstaat
het getij? Over de maan en de zon weet ik al
veel, maar ik wilde alle details kennen. Wa t
is een vloedgolf? Nee, nee, geen tsunami.
Waarom is het twee dagen na volle maan
vloed? Indien je bijna alles wil weten over
het getij, surf dan naar h t t p : / / w w w. g e t i j . n l.
Het educatieve deel van deze zeer interes-
sante website over, jawel, het getij kan je
ook in pdf-formaat bekomen op de website
van de duikschool SeaMasters: w w w. s e a-
m a s t e r s . b e. Zeer interessante en luchtige
l e c t u u r.

de taal van het water

Nog extra informatie voor je volgende duik-
examen nodig? Worstel je met nautische
termen. Zegt de term ‘kaafijzer’ je niets, of
denk je dat ‘paaien’alleen iets met vissen te
maken heeft, dan kan je nog veel leren bij
het doorbladeren van de woordenlijst op
www.joebattsarm.com/lexicografie. Er
staan een heleboel nog nooit gehoorde woor-
den in, maar blijkbaar is dit ‘de taal van het

w a t e r’. De volgende keer moet ik beter lui-
steren voor ik in het water duik. Zeer interes-
sant naslagwerk. Zou in feite in ieders favo-
rieten moeten staan. 

nautische opleiding

Als je geen genoeg krijgt van nautische ter-
men, of je wil je bij de volgende bootduik
als een echte zeebonk met kennis van zaken
gedragen, dan kan je kiezen voor een nauti-
sche opleiding. Heb je echter geen zeebe-
nen dan biedt het internet een oplossing:
nautiekonline.testje.nl. Je kan op deze
URLeens proeven van een virtuele les zee-
manschap. Misschien wil je daarna meer?
Ik heb jammer genoeg geen vergelijkbaar
initiatief gevonden voor een duikcursus.
Iemand een suggestie?

zeeschildpad

Geen zin voor droge theorie? Zoek je het
liever in de fauna? Bewonder de trektocht
van de zeeschildpad op www.bonairetur-
tles.org. Op het mooie eiland Bonaire zijn
er blijkbaar een heleboel mensen die be-
gaan zijn met het wel en wee van deze met
uitsterven bedreigde langlever. Als duikers
moeten we dergelijke initiatieven aanmoe-

digen, want als de zee leeg is, zal onze
sport een heleboel van zijn aantrekkelijk-
heid verliezen. Naast er zelf zorg voor dra-
gen, kunnen we anderen steunen in hun in-
spanningen. Mooie site!

Zoo van Antwerpen

Nog meer beeldjes, al zijn ze soms van lage
kwaliteit. De Antwerpse Zoo heeft beslist
een heleboel van haar beeldmateriaal op het
net te plaatsen en daar kunnen wij alleen
maar van profiteren. Via de doorgeef-URL
www.beeldbankzoo.be kom je op een
pagina van de site van de Zoo van Antwer-
pen met een heleboel ‘oude’ foto’s. Laten
we hopen dat de zoo meer van dat moois,
maar dan recenter, ter beschikking stelt.
Hoe het zit met de auteursrechten vraag je
best aan de mensen van de zoo.

Van tekst naar cultuur. De zon begint door
de wolken te piepen. Tijd om de laptop dicht
te klappen en van al dat Italiaans mooi te
gaan genieten. Kijken maar niet aankomen.
Waar heb ik dat nog gehoord? 
Patrick.VanHoeserlande@advalvas.be n
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Webdiving

Rome zien 
en schrijven
Als je pas begint te schrijven als de deadline voor de deur staat,
dan moet je altijd en overal kunnen werken. Zo komt het dat ik
voor professionele redenen naar Rome moest en op dit moment
in mijn hotelkamer dit stukje tekst probeer te produceren. Het is
niet gemakkelijk als je weet dat daarbuiten een heleboel kunst-
schatten staan, liggen, ... klaar om ontdekt te worden. Gelukkig
is het buiten een typisch Belgisch weertje zodat de aantrekkelijk-
heid van een toeristische wandeling toch ietsje minder is. Nog
eventjes en dan heb ik dit stukje webdiving af. Met een beetje
geluk komt de zon er misschien door en kan ik lekker rondstrui-
nen in de Italiaanse cultuurstad. Misschien ontdek ik iets mooi?
Zouden ze hier ook duiken?
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