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Webdiving

Enkele maanden geleden zag een web-
site, die door haar ontwerpers als 
het ultieme platform voor de water-

recreant aanzien werd, het daglicht. Het is 
een volledig nieuwe webstek waarop de 
watersportbeoefenaar terecht kan voor ant-
woord op de meeste van zijn vragen over 
reglementering, watersportnieuws, evene-
menten, adressen, waterwegenkaarten, enz. 
Momenteel is de website enkel beschikbaar 
in het Nederlands, maar voor de toekomst 
- als we de home page mogen geloven - 
wordt er alvast een Franse, Duitse en En-
gelse versie voorbereid. En natuurlijk vind 
je ook antwoorden op algemene vragen 
over onderwatersport. Het kan best interes-
sant zijn om deze site te gaan bezoeken: 
www.waterrecreatie.be.

viswijzer
Ook al een tijdje geleden, maar daarom niet 
minder actueel was de mediabelangstelling 
van de door het WWF-Belgium uitgebrachte 
VISwijzer. In deze brochure staan de meest 
gegeten vissoorten opgesomd met de mate 
waarin ze bedreigd zijn. Als duikers zouden 
we hiervoor een speciale interesse moe-
ten hebben, want zelfs eetbare vissen zijn 
de moeite om te laten overleven zodat we 
ze ook de volgende generatie onder water 
kunnen bewonderen. Het zal de initiatiefne-
mers verheugen dat ik hierbij verwijs naar 
hun downloadbare VISwijzer. De link die 
je moet volgen om uitleg over de volledige 
problematiek te krijgen is: www.wwf.be/
nl/index.cfm?group=news&menu=do
ssier_living-seas.cfm&page=dossiers/li-
ving-seas/index.cfm.

Torpedo
Een site waarop kleine weetjes over duiken 
te lezen zijn, is die van Torpedo. Op deze 

site heeft Luc Dupas allerlei tips. Sommige 
lijken goed om weten en er zitten ook een 
aantal doe-het-zelf dingetjes bij. Ik heb ze 
nog niet allemaal kunnen lezen of testen, 
maar dat is ook niet echt nodig. Weet wel 
dat je bij de toepassing van internetwijsheid 
steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag 
moet leggen. Het klakkeloos overnemen 
van virtuele kennis blijft een riskante zaak. 
Toch interessant om op een donkere winter-
avond te lezen en in de zomer toe te passen: 
http://users.skynet.be/dupas/duiken/
weetjes.html.

duikfora
Nog dorst naar weetjes? Om deze te lessen 
zijn de talrijke duikfora zeer goed. Terug een 
waarschuwing, virtuele ideeën mag je niet 
klakkeloos voor waar aannemen. De verpak-
king kan mooi lijken maar het sap kan zuur 
zijn! Een internetforum dat ik onlangs ont-
dek heb, is: http://zoekertjes.duiken.be/
forum/Topiclist.asp. Jammer genoeg vind 
je op dergelijke pagina s̓ ook veel gezwets 
en hierdoor stop je soms voortijdig met zoe-
ken. Spijtig natuurlijk als je op deze site zeer 
nuttig informatie geplaatst hebt.

Wikipedia
Om dit soort elektronische blabla te vermij-
den bestaan er ook de gemodereerde sites 
of sites met een soort van zelfregulerend 
systeem. Een mooi voorbeeld hiervan is 
Wikipedia. De paginaʼs in deze internet en-
cyclopedie worden door vrijwilligers aan-
gevuld. Iedereen kan een bijdrage leveren. 
Hoewel het dus theoretisch mogelijk is om 
deze paginaʼs vol met onzin te schrijven, 
blijft de inhoud in de praktijk zeer waarde-
vol. Ze hebben wel een paar maanden terug 
een aanval moeten afslaan, maar daarvan is 
er nu geen spoor meer van te vinden. Zoek 

maar eens de verklaring van het woord 
ʻduiken  ̓in www.wikipedia.org op. 

define
Er bestaat natuurlijk nog altijd de moge-
lijkheid om de betekenis van een woord te 
vinden door ʻdefine:  ̓ en daarachter het te 
verklaren woord in een zoekrobot te tikken. 
Je krijgt dan een ganse lijst van internet en-
cyclopedieën die het woord uitleggen. Zo 
kom je bijvoorbeeld voor de verklaring van 
ʻdiving  ̓bij www.answers.com/topic/di-
ving terecht.

NOAA
Om af te sluiten een ̒ echte  ̓duiksite. Persoon-
lijk vind ik de informatie geleverd door de 
Amerikaanse National Oceanic & Atmosp-
heric Administration (NOAA) altijd al goed. 
Om één of andere reden kom ik frequent op 
één van hun sites: soms voor de mooie foto s̓, 
soms voor de nuttige informatie, soms voor 
het duiken, … Ze hebben nu ook een - wel-
iswaar zeer rudimentaire - site over duiken: 
www.dive.noaa.gov. De site is nog tame-
lijk recent en de blikvanger is hun duikboek, 
maar ik ben overtuigd dat we in de komende 
maanden deze url zullen zien groeien. Mocht 
internet zoiets als spelen op de beurs zijn, dan 
kocht ik er nu aandelen van.

Gedaan met schrijven. De batterijen van 
mijn draadloze muis zijn bijna leeg zodat 
mijn pijltje als een vis tegenspartelt. Heeft 
er iemand een muis met zonne-energie? 
Hopelijk lagen er onder de kerstboom een 
paar duikspullen, zodat je er de komende 
maanden van kunt genieten. Tot aan de 
waterkant! Of misschien in de virtuele we-
reld als je een leuke URL bezorgt die je 
op een donkere avond ontdekte: Patrick.
VanHoeserlande@advalvas.be. 

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE

Daltonisme
Dalton is voor duikers geen onbekende. Hoewel zijn naam met een 
‘D’ geschreven wordt, kennen de meesten hem door de ‘T’ van 
Dalton. Oeps, klinkt dat niet bekend in de oren? Dan toch even-
tjes duikfysica herbekijken. Je moet hem kennen, want zonder hem 
zou de duiktabel waarschijnlijk veel later uitgevonden zijn. Deze 
geleerde vulde van 1766 tot 1844 zijn dagen met het experimen-
teren met gassen. Niet echt een kleurrijk leven, maar dat zal hem 
een zorg geweest zijn. Voor Jan Modaal is hij sterker verbonden 
met een ander verschijnsel: het Daltonisme. Dit is niet de naam van 
een soort gasmengselwetenschap, maar een verwijzing naar het 
eerste wetenschappelijk werk over kleurenblindheid van de hand 
van Dalton. De term kleurenblind is niet volledig juist: slechts 1 op 
20000 ziet alles in zwart/wit, een veel groter deel heeft slechts een 
kleurenafwijking. Dalton zelf had deze genetische afwijking ook en 
kon dus uit eigen ervaringen putten.


