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Door een eigenaardig samenspel van 
stromingen bestaan er blijkbaar twee 
gebieden in de Grote Oceaan waar 

het meeste vuil van over de hele wereld 
naar toegebracht wordt. Deze gebieden vor-
men een soort van gevangenis voor dingen 
die aan het oppervlak drijven. M.a.w. als 
we iets in zee gooien dan is de kans groot 
dat het na jaren rondzwerven terecht komt 
in één van die twee mondiale vuilnisbel-
ten. In die gebieden met een oppervlakte 
van 320 maal België drijft er naar schatting 
100 miljoen ton aan bijna onverwoestbaar 
afval rond. Drijven is niet echt het juiste 
woord, het is zweven op een diepte tussen 
0 en 10 meter. Als deze vuilnisbelten zich 
uitbreiden dan zullen we binnenkort naast 
nettechnieken ook moeten leren hoe we 
door een laag vuilnis moeten duiken. Ver-
ontrustend!
Ieder wereldprobleem heeft zijn website 
en dus ook bovenvermelde verzamelingen 
van plastic. Op www.algalita.org vind je 
meer informatie over dit nefast verschijnsel 
en de mogelijke oplossingen. De Algalita 
Marine Research Foundation maakte van 
het bestuderen ervan een speerpuntactie.

sQuba
Iets anders dat rondzweeft tot op een diepte 
van 10 meter is de nieuwste wagen van het 
ontwerpbureau Rinspeed. Ja, het is de eerste 
wagen die zowel op de weg als onder water 
zijn mannetje weet te staan. Vroegere mi-
litaire exemplaren waren op de weg logge 
machines, maar deze auto is een echte sport-
bak. De ontwerper haalde zijn inspiratie uit 
de film ‘The Spy Who Loved Me’. Daarin 
reed geheim agent James Bond het water in, 

iedere keer als het hem te heet onder de voe-
ten werd. De auto was echter nep, want de 
scènes waren animaties. De auto sQuba van 
de Zwitserse autobouwer Rinspeed is een 
echte, luxe vierwieler die wordt aangedre-
ven door elektromotoren. Hij biedt ruimte 
aan twee personen die, indien nodig, via 
ingebouwde ademautomaten lucht krijgen. 
Hoewel de auto maar maximaal tien meter 
diep kan duiken, is het toch een knap staaltje 
techniek. Jammer genoeg zijn er alleen fo-
to’s beschikbaar op www.rinspeed.com. 
Ik wacht op een echte film. Op YouTube?

veiligkijker
In de vorige editie schreef ik over een aan-
tal sites voor het aanbieden en kopen van 
duikmateriaal. Het probleem was hierbij 
dat als je iets zocht, je al deze sites moest 
bezoeken en napluizen. Een gewone zoek-
machine gebruiken lukt niet echt aangezien 
deze geen onderscheid maakt tussen com-
merciële informatie en echte aanbiedin-
gen. Onze zuiderburen hebben hierop iets 
gevonden: een zoekmachine die verschil-
lende veilingsites afspeurt naar datgene wat 
je zoekt: www.veilingkijker.nl. Ondanks 
een aantal beperkingen een stap in de goede 
richting. 
Is er een Belgische webdesigner die ook zo-
iets gemaakt heeft? Graag een seintje.

visible body
Als duikers hebben we een speciale interesse 
in duikgeneeskunde. Daarbij is kennis van 
het menselijk lichaam zeer belangrijk. Toch 
is het niet gemakkelijk om juist dat plaatje 
te vinden dat toont wat je wil zien. Vanaf nu 
is dit niet meer waar. Wie vandaag de dag 
de menselijke anatomie wil bestuderen, of 
gewoon meer wil weten over ons lichaam, 
heeft een zeer flexibel studieobject tot zijn 
beschikking: www.visiblebody.com. Een 
prachtige site die het menselijk lichaam 
in beeld brengt zoals je het nog nooit zag. 
Deze site toont meer dan het skelet uit het 
biologielokaal. De site biedt een compleet 
en bovendien interactief driedimensionaal 
anatomisch model van de mens, met meer 
dan 1.700 anatomische structuren en alle 
belangrijke organen en systemen. Ik raad je 
aan om je te registreren op de site. Na acti-

vering moet je nog een veilig programma-
tje installeren ... even geduld uitoefenen tot 
alle onderdelen van het menselijk lichaam 
gedownload zijn. Daarna opent er zich een 
prachtige digitale trektocht door je lichaam. 
De moeite!

schelpen
Geïnteresseerd in de anatomie en de inde-
ling van schelpen? Op www.shelldimen-
sion.com vind je een zeer mooie site over 
deze tak van het dierenrijk. Indien je er niet 
veel over weet, ontdek je er een compleet 
nieuwe wereld. Ook voor experts moet dit 
een mooie site zijn, maar deze appreciatie 
laat ik aan hen over. Opgepast, misschien 
verander je wel van hobby na bezoek van 
deze site. Laat de prijzen je echter niet in de 
verleiding brengen om van je duiken stroop-
tochten te maken. Schelpen horen in de zee 
thuis!

spel
De groep Morcheeba bracht onlangs een 
nieuwe cd uit. Het album draagt de titel 
Dive Deep. Als promotiestunt hebben ze op 
hun website een spelletje geplaatst waarin je 
duikers moet redden. Het spelletje speel je 
via www.morcheeba.co.uk/divedeep/
game. Terwijl jij de duikers naar de opper-
vlakte probeert te krijgen, hoor je een num-
mer van de cd. Jammer genoeg begint het 
spel na een minuut te vervelen. Bezoeken en 
verder surfen.  

Na de vorige editie kreeg ik een aantal e-
mail met tips binnen. Laat je niet ontmoe-
digen mochten je URL er deze keer niet 
bij zijn. Ze zijn zeker in de volgende web-
diving aan de beurt. Kopje onder en blijf 
de goeie tips doorsturen naar Patrick.Van.
Hoeserlande@advalvas.be. n

TEKST: PATRICK VAn HOESERLAnDE

Webdiving

Drijvende 
vuilnisbelten
Voor ik aan mijn dagelijkse migratie naar Brussel begin, 
lees ik meestal de krant van gisteren. Zo botste ik op 
donderdag 7 februari op een artikel dat me sterk verontrustte.

www.visiblebody.com




