
Webdiving

Ben je op zoek naar kaartmateriaal, 
beelden, data en informatie over de 
Afrikaanse kustregio’s? Dan vind je 

beslist je gading in de nieuwe, Afrikaans 
mariene atlas (iodeweb2.vliz.be/omap/
OMAP/index.htm). De 800 te downloaden 
dataproducten bevatten de onderwerpen 
mariene geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer, 
biosfeer, en spiegelen de geopolitieke en 
sociaal-economische toestand. Het pro-
jectkantoor voor IODE van IOC/UNES-
CO stelde de atlas samen met de hulp van 
teams verspreid over 16 Afrikaanse, ma-
riene staten en actief binnen het ‘Ocean 
Data and Information Network for Africa’ 
(ODINAFRICA). Steun voor het project 
werd gegeven door o.a. de Vlaamse over-
heid. Opgepast: dit is een puur informa-
tieve site. Verwacht je dus aan veel data en 
files en een zeer sobere layout. Voor echte 
datacrawlers!

De URL www.thedeepbook.org is in feite 
een publiciteitssite voor een boek. Toch 
is hij de moeite waard om een bezoekje 
te brengen. Schrik niet, wat je hier te zien 
krijgt, doet je kennis van de mariene bio-
logie wankelen. Laat de intro voor je ogen 
projecteren en treed de wereld van het on-
bekende diepe binnen. Kreeg je zin om er 
meer over te weten? Surf dan naar: www.
mos.org/oceans. Hierop krijg je informatie 
over de oceanen en dus ook over de diepe 
delen ervan. Zeer informatief. Maar nu 
kreeg je zin om er te gaan duiken? Pech, zo 
diep kunnen we niet. Tenzij natuurlijk met 
een aangepaste onderzeeër of bathyscaaf. 
Mocht dit je een te dure oplossing lijken, 

dan kan je nog altijd een virtuele reis maken 
op www.wnet.org/savageseas. Veel succes 
en let op de uitzonderlijke levensvormen.

Na al het grote, mooie bekeken te hebben, 
focussen veel duikers na een tijdje hun aan-
dacht op kleiner onderwaterwild. Vooral on-
derwaterfotografen blijken een grote fasci-
natie voor de kleine, kleurrijke schoonheden 
te koesteren. Als je nog niet geraden hebt 
over welke diertjes ik het heb: de mariene 
naaktslakken. Natasja Vandeperre, van Yel-
low Diving School (www.yds.be), vond na 
een aantal speurtochten op het internet dat 
er te weinig Nederlandstalige, informatieve 
sites over haar lievelingetje bestonden. En 
zoals het een echte, gedreven internaut past, 
ging ze zelf aan de slag om deze leemte in 
te vullen. Ze beperkt zich niet tot het opma-
ken van een mooie site. Nee, haar doel is 
een website te creëren, waar na verloop van 
tijd elke bestaande naaktslak beschreven 
zal zijn. Ahum, van ambitie gesproken. In 
ieder geval is haar start veelbelovend, want 
de site is leuk ogend èn informatief: www.
naaktslakken.be. 

Een algemene oproep is één manier om je 
site van informatie te voorzien. Een andere 
manier is het opmaken van een interactieve 
site zoals Wikipedia. Iedere dag bewijst 
deze site dat samenwerken van onbeken-
den tot zeer goede resultaten kan leiden. 
De software die deze site ondersteunt, is 
beter gekend onder de naam Wiki. Ook 
NELOS heeft nu ook publiekelijk toegan-
kelijke Wiki-pagina’s. Hoewel niet ieder-
een schrijfrechten heeft, belooft deze site 

Jaren geleden ben ik met duiken gestart vanwege het avontuurlijke 
karakter van de sport. Snel daarna werd ik gefascineerd door het 
breed pallet aan mogelijkheden en raakte echt gebeten. De gevolgen 
hiervan waren een hoog aantal duiken per jaar, een steile klim op de 
brevettenladder en een steeds groeiende betrokkenheid bij het clubleven 
en de federatieactiviteiten. Veranderingen in het familiale maakte echter 
dat de vrije tijd voor het duiken sluipend verminderde zodat het aantal duiken 
een trager groeitempo kende. Maar er gebeurde nog iets dat zeker een even grote impact had. Zoals 
een schip langzaam afdrijft, zo verloor ik ook de focus op het duiken. Het verminderde aantal uren 
beschikbaar voor het duiken ging niet op aan duiken, maar aan tal van randactiviteiten. De beoe-
fening van de duiksport kroop haast onmerkbaar richting vergaderzaal, examens en zwembad. Pas 
op het moment dat ik aan een vergadering deelnam in plaats van als een vis in het water en dat ik 
dacht ‘wat een mooie avond om te gaan duiken’, sloeg dit realiteitbesef als een bliksemschicht in. 
Klinkt bekend? Slechts één remedie: gaan duiken!

zich te ontwikkelen tot een zeer goede in-
formatiebron: wiki.nelos.be. Er staat inder-
daad geen ‘www’ in het begin van de URL. 
Deze site vervangt niet de officiële website 
www.nelos.be, maar is er een aanvulling 
op! Een andere interessante ontwikkeling 
is hippo-archief.nelos.be waar je in de toe-
komst oude uitgaven van de Hippocampus 
zal kunnen downloaden. Maar later meer 
hierover.

Tijdens het zoeken naar de website van 
YDS kwam ik natuurlijk andere sites tegen. 
Eén ervan was www.scubayellowpages.
com. De combinatie ‘gouden gids’ en ‘dui-
ken’ leek me interessant. De site voldeed 
aan mijn verwachtingen: veel publiciteit en 
een beetje informatie. De Nederlandstalige 
combinatie leverde echter niets op.

Om je gerust te stellen. Mijn inleiding is 
zeker niet te interpreteren als een aankondi-
ging van de laatste webdiving. Integendeel! 
Zo lang ik dingen op het web ontdek, zal 
ik je deelgenoot maken. Alleen, zal je me 
in de toekomst waarschijnlijk meer aan de 
waterkant vinden. Vind je iets in de diepe 
troggen van het net; één adres: Patrick.Van-
Hoeserlande@advalvas.be. 
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Sticky Note
Deze zin als volgende paragraaf laten beginnen. Dus eerst nog een blanco lijn ertussen.


