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Webdiving

Eerste bestemming die zich aanbood 
was Ljubljana, Slovenië. Amper 120 
km van de Middellandse Zee en een 

goede infrastructuur. Drie duikcentra met 
een internetsite die aan de korte kuststrook 
gelegen waren. De vreugde was snel ge-
temperd toen ik vaststelde dat mijn bagage 
slechts 15 kg mocht wegen. Oeps, de stan-
daard 25 kg aan duikuitrusting zag ik me 
moeilijk reduceren tot dit gewicht. En mocht 
ik er toch in slagen, een vergadering in een 
neopreen kostuum bijwonen zag ik niet di-
rect zitten. Het materieel daar huren. Ja, een 
mogelijk oplossing, maar afgevoerd als veel 
te duur. Duiken en zakenreizen: geen goede 
combinatie. Heeft er iemand een oplossing 
voor dit probleem? Of moet ik van hobby 
veranderen?

duikplaatsen
Aan duikstekken in België en omstreken is er 
geen tekort. De site van Els Pauwels en Eric 
Duton zou blijkbaar niet meer actief zijn. Dit 
is jammer zijn want wat er nu op het net te 
vinden is, lijkt zeer belovend. Het plannetje 
van de duiksites met de route en het foto-
icoontje is best leuk. Els en Eric, laat deze 
site (www.duikplaatsen.be) geen stille 
dood sterven! 
Gelukkig is het net een zeer dynamisch orga-
nisme. Soms verdorren er webpages, ergens 
anders groeien er nieuwe. Filip Dendauw 
van Amphora vond dat het tijd was voor 
een Belgische site met duiklocaties. Na vele 
uren van noeste arbeid en getokkel, liet hij 
www.duiklokaties.com op de modale in-
ternaut los. Gelukkig heeft hij ingezien dat 
het de kunst is de inspanningen van anderen 
te gebruiken. Zijn concept is immers zo veel 
mogelijk te verwijzen naar andere sites die 
gekend staan als kwalitatief hoogstaand. 
Voeg hier en daar een leuke foto of een te-
kening en je heb  een voorbeeldig ogende en 

informatieve site. Bezoek zijn site en ontdek 
zelf wat ik bedoel.

learning center
Hoewel een commerciële site voor de ver-
koop van boeken over mariene biologie voor 
alle leeftijden en interesseniveau s̓ misschien 
niet aanlokkelijk is, wil ik je er toch naartoe 
sturen. www.fishid.com bevat immers een 
goed opgevatte ʻlearning centerʼ. Alleen al 
voor het idee verdient deze site een aanbeve-
ling, zoniet navolging. Het is slechts door een 
beter en veralgemeend begrip van het leven 
onder water dat we er voor kunnen zorgen dat 
we de zeeën en oceanen gaan respecteren. 

jeugdduiken
Als duikend vader van 4 kinderen kan ik niet 
om het jeugdduiken heen. Aangezien ook 
jeugdduikers de Hippocampus ontvangen, 
wil ik hier enkele sites voor hen bespreken. 
Aan het Engelstalige front is www.oceans-
foryouth.com een mooi voorbeeld van een 
site gemaakt voor het jonge publiek. Naast 
interessante informatie vind je er ook leuke 
videoclips, spelletjes en kleurplaatjes. 

meer jeugdduiken
Door het initiatief van de subcommissie 
Jeugdduiken verrijken steeds meer sites voor 
jeugdduiken de Belgisch internetomgeving. 
Ze zijn nog niet zo uitgebreid als hun Engels-
talige soortgenoten, maar dat zal in de toe-
komst zeker veranderen. Een mooi voorbeeld 
hiervan zijn de pagina s̓ over jeugdduiken die 
je aantreft op de site www.aronnax.be. Het 
vormt een goede informatiebron voor oud en 
jong die aan jeugdduiken denkt. Voor diege-
nen die niet in duiken voor jongeren geïnte-
resseerd zijn, is de rest van de site een goede 
referentie. Op de pagina met downloads vind 
je een hoop interessante informatie die je als 
modale duiker kunt gebruiken.

toekomstvinnen
Toen een paar jaar geleden er een ander mo-
del van vinnen, waarbij je voet eerder cen-
traal staat, in de winkelrekken verscheen, 
leek het me dat alle mogelijke variaties uit-
geput waren. De volgende stap moest een 
ander soort van propulsiesysteem zijn. De 
volgende URL geeft me echter ongelijk: 
www.freedomfins.com. Je moet de foto s̓ 
vergroten om je ogen te geloven! Ik ben be-
nieuwd wanneer we dit type aan de water-
kant zullen aantreffen.

boorplatform
Ik herinner me nog goed een grote ruzie tus-
sen Greenpeace en het olieconcern British 
Petroleum (BP) rond het wel of niet laten 
zinken van een boorplatform in de Noordzee. 
Greenpeace verzette zich er tegen en vond 
dat het platform afgesleept en in een haven 
gedemonteerd moest worden. BP wilde het 
om economische redenen ter plaatse laten 
zinken, maar hun beste argument was dat het 
platform als kunstmatig rif zou resulteren in 
een oase van onderwaterleven. Een commer-
ciële firma haalde een ecologisch argument 
aan tegenover een organisatie voor natuur-
bescherming en won daarmee het pleit! Na 
een grondige schoonmaakbeurt werd het 
stalen geraamte naar de zeebodem verwezen 
onder de goedkeurende blik van de verte-
genwoordigers van beide partijen. De site 
www.ships2reefs.com neemt dit idee een 
stapje verder. Je koopt een afgedankt schip 
op, samen met enkele experts bepaal je de 
ideale plaats en je laat het zinken. Een paar 
jaar later vormt het wrak een ideale duik-
plaats vol marien leven. Waar vind ik oude 
schepen te koop?
 
Juist een nerveuze hoofdredacteur aan de te-
lefoon gehad met de vraag waar mijn webdi-
ving bleef. Deadline weer overschreden! Snel 
deze pagina mailen zodat hij met een gerust 
hart aan zijn zeestage kan beginnen. Stoot je 
op een interessante URL, slechts 1 adres: 
Patrick.VanHoeserlande@advalvas.be. 

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE

Duiken en 
zakenreizen: 
geen goed koppel
Zoals je intussen al begrepen heb, reis ik nogal wat Europese lan-
den af. Leuk dat wel, maar als ik thuis kom, wil ik een deel van de 
verloren tijd met mijn gezin terugwinnen. Het nadeel is dat mijn 
aantal duiken een steile duik neemt. Toen ik hierover met een col-
lega aan het filosoferen was, suggereerde hij om van ieder reis te 
profiteren om op een nieuwe locatie te gaan duiken. Zo gezegd, 
zo geprobeerd.


