
Webdiving

Gelukkig was Wim Van Doeselaer niet 
in de omgeving, want anders gaf 
deze uitspraak gegarandeerd aan-

leiding tot een nieuwe ergernis. Want jawel, 
tot voor kort dacht mijn zoon dat duikers 
met zuur(stof) doken. Het heeft mij bloed, 
zweet en een fietspomp gekost om hem uit 
te leggen dat we normaal met lucht dui-
ken. Gelukkig is dit misverstand vrij jong 
de wereld uitgeholpen zodat Wim naar een 
andere ongelukkige uitspraak zal moeten 
zoeken. 

Vorige keer heb ik een tweetal sites voor 
sociale netwerken besproken. Niet snel 
daarna kreeg ik een derde in het vizier. Eer-
lijkheidshalve moet ik zeggen dat ik uitgeno-
digd werd om er deel van uit te maken. De 
naam ‘Linkedin’ verraadt het doel al. Via de 
site www.linkedin.com kan je je verbinden 
met een professioneel netwerk. De nadruk 
ligt niet op het sociale, hoewel netwerking 
altijd een sociaal element bevat, maar op 
de beroepsactiviteiten. Je vindt er een aan-
tal mogelijkheden die je niet bij de andere 
sociale netwerksites aantreft. Toch werden 
de groepen NELOS en CMAS aangemaakt en 
bevatten ze leden. Blijkbaar duiken er ook 
serieuze beroepslui …

Soms krijg ik vanuit mijn lessen duikfysica 
(als ingenieur heb ik van nature een zekere 
voorliefde voor dit onderdeel van het dui-
ken) leuke problemen op mijn bord. Het 
jongste vraagstuk betrof de waterverplaat-
sing van een onderzeeër. Ja, onderzeeër, een 
duikboot zou iets anders zijn, hoewel ik op 

het moment van dit schrijven het verschil 
niet echt weet. Te bekijken! In ieder geval 
probeer ik bij mijn antwoord op de gestel-
de vragen steevast een leuke illustratie te 
plaatsen. Zo kom ik af en toe mooie, educa-
tieve sites tegen. Voor het probleem van de 
waterverplaatsing vond ik de volgende URL 
sprekend: www.onr.navy.mil/Focus/blow-
ballast/sub/work3.htm. Interessant als 
duiker, want we zijn in feite een eenmanson-
derzeeër zonder buitenkant. Het is maar hoe 
je het bekijkt.

Het zoeken naar een goede duikstek in een 
onbekende streek is altijd een uitdaging. Een 
goede manier om een duikplaats te leren 
kennen, is eens te polsen bij je duikvrien-
den en -vriendinnen. Een officieuze aan-
kondiging dat je van plan bent om ergens 
ver weg te gaan duiken, levert je tijdens een 
clubavond een heleboel nuttige informatie 
op. Natuurlijk kan het ook zijn dat je hele-
maal niets te weten komt. Dan rest er nog 
het internet. Jammer genoeg bestaat er 
geen enkele verzamelsite met alle duik-
plaatsen van de wereld (wie begint er aan?). 
Elke duiker die er behoefte aan had en iets 
van webdesign kende, startte met een site 
waardoor er vandaag een informatiekluwen 
bestaat waarin je zonder goede zoekrobot je 
weg verliest. Eén uit de vele is de site www.
divinglore.com. Best de moeite om te be-
kijken. Misschien kan je de informatie daar 
toetsen met je eigen ervaringen?

Nu wil ik eventjes van deze rubriek profiteren 
om mijn eigen site te promoten. Dit is mis-
schien op het randje af van misbruik, maar 
als internaut laat je je toch niet vangen als 
de site niet goed is. Verwacht echter geen su-
perogende, blitse site, want van design heb 
ik niet veel kaas gegeten en tijdens het uit-
delen van artistiek talent stond ik als laatste 
in de rij. Het is me voornamelijk te doen om 
de informatie. Surf naar www.webdiver.be 
en stuur me je commentaren door. Zo kan ik 
mijn site verbeteren en wie weet wordt het op 
termijn wel een referentie?

Het is terug tijd om mijn zuurfles op 
mijn rug te binden en het warme bad vol 
schuim in te duiken. Ik laat wel mijn ‘e-
posbus’ (Zuid-Afrikaans voor e-mail box) 
patrick.van.hoeserlande@advalvas.be 
open staan. Je kan dus gerust je suggesties 
opsturen terwijl ik met volle teugen geniet 
van het zicht onder water: ‘To the bottom 
of the bathtub and beyond!’. 

TeksT: PaTrick Van Hoeserlande

Zuurfles
In een familie waarvan 5 van de 6 leden duikers zijn, mag het nie-
mand verwonderen dat de jongste – als enige niet-duiker – toch hier 
en daar iets opvangt. Terwijl hij in het bad zat, dompelde hij een 
mannetje in het water. Toen ik hem vroeg waarom zijn poppetje niet 
lang onder water kon blijven, antwoordde hij me dat het geen dui-
ker was. “En waarom is het geen duiker?”, vroeg ik hem. “Hij heeft 
geen zuurfles op zijn rug!’. 
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