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Webdiving

Beeld je in: een internetpagina voor ie-
dere soort die op aarde leeft en dit op 
één muisklik van je verwijderd. Een 

droom? Ja. Een onmogelijke opdracht? Mis-
schien. Maar als het over drie tot vijf jaar 
lukt dan zal ‘The Encyclopedia of Life’ een 
referentie van formaat te zijn. Het ambitieuze 
einddoel is een wetenschappelijk correcte 
database van de 1,8 miljoen (bekende) bio-
logische soorten op onze planeet, die voor 
iedereen on line te raadplegen is. Tot op de 
dag van vandaag is een encyclopedie over 
alle levensvormen op aarde nog onbestaand, 
simpelweg door de onvoorstelbare omvang 
van het project. Door de nieuwste internet-
technologie waarbij de inhoud van verschei-
dene bronnen wordt samengesmolten en het 
bestaan van Wiki-achtige omgevingen waarin 
duizenden wetenschappers en amateurs aan 
teksten werken, is een dergelijk project toch 
uitvoerbaar. De door wetenschappers goed-
gekeurde data worden in een volgende fase 
vrijgegeven aan de internetgemeenschap, die 
er Wikipediagewijs pagina’s uit kan destille-
ren waarbij flink wat ruimte wordt voorzien 
voor multimedia (foto’s, video’s, schema’s, 
en zelfs chatsessies met experten). Bekijk de 
demo op www.eol.org en zie wat de toe-
komst brengt. Vergeet in ieder geval niet deze 
URL in je favorieten te plaatsen! 

goeie illustraties
Maar voor het bekomen van goeie multime-
dia illustraties moet je de techniek wel onder 
de knie hebben. Je hebt dus nog een kleine 
vijf jaar tijd om te oefenen indien je wilt 
dat je foto’s in deze globale encyclopedie 
terecht komen. Hoe kan je dit hoge niveau 
bereiken? Lees om te beginnen de artikels 

over fotografie in de Hippocampus. Als in-
ternaut kan je ook de website van ‘Marine 
Expedition Services’ bezoeken. In het deel 
‘leren’ vind je bij artikels de publicaties ver-
schenen in de Hippocampus terug. Maar je 
kunt er natuurlijk nog andere dingen leren. 
Oefen maar op www.mes-bvba.be.

onderwaterfotografie
Ben je gebeten door het vastleggen van het 
onderwaterleven op gevoelige plaat? Dan 
kan je als beginner zeker je gading vinden 
op onderwaterfotografie.startpagina.nl 
of onderwaterfotografie.startkabel.nl 
(nee, een Belgische variant bestaat er niet). 
Onderwaterfotografie is makkelijk! Met de 
juiste apparatuur en goede informatie kun 
je met mooie resultaten thuis komen. Dat 
beweert althans de site www.onderwater-
fotografie.com. Ikzelf ben niet echt over-
tuigd. Als je thuis wilt komen met de soort 
van foto’s die je op www.onderwaterfo-
tografie.org vindt, dan zal je toch wat meer 
moeten doen dan advies inwinnen en een 
goeie camera kopen. 

cursus fotografie
Natuurlijk het is een goede basis, maar het 
kweken van een eigen ‘oog van de fotograaf’ 
vergt meer dan dat. Een goede cursus en 
een pak praktijk is zeker een noodzaak wil 
je foto’s naar eigen en andermans tevreden-
heid maken. Gelukkig doet onze Commisssie 
Foto, Film en Video op dit vlak een grote in-
spanning. Interesse? Kijk dan naar hun kleur-
rijke - wat had je anders verwacht - site op 
www.onderwaterfotografie.be.
Misschien dat ik me ook moet inschrijven 
voor een cursus, want mijn kijk op kleuren 

en mijn gevoel voor compositie is niet echt 
hoogstaand te noemen. Zit er hier een artikel 
in?

Engelstalige sites
Als je naar Engelstalige site over onderwater-
fotografie zoekt, dan vind je die met hopen. 
Iedere combinatie van ‘picture’, ‘underwater’ 
en ‘photography’ geeft je miljoenen hits. Te 
veel om allemaal te bespreken. Ja, zelfs de 
combinatie van de woorden als URL geven je 
een hit: www.picturesunderwater.com. 

Why dive?
Toch wil ik je de volgende filosofische URL 
niet besparen. Deze gaat naar de kern van 
onze sport: www.whywedive.com. Als 
je het mooi geïllustreerde antwoord daar 
niet vindt, dan moet je je echt vragen be-
ginnen te stellen. Waarschijnlijk wordt het 
dan tijd om je duikuitrusting te verkopen. 
Via het internet uiteraard! Maar dat is mis-
schien voor de volgende keer?!
 Aan deze lichtgevoelig internetduik komt er 
ook een sluitertijd. Alles in de tas en terug 
naar de realiteit. Onderweg uitblazen en niet 
vergeten goede sites naar mij door te sturen. 
Opgepast mijn e-mailadres is gewijzigd in: 
Patrick.Van.Hoeserlande@advalvas.be. Het 
verschil zit hem in de puntjes! 

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE

Tussen Buda 
en Pest
Ooit al in Budapest geweest? Een aanrader! Natuurlijk niet als 
duiker. Althans, ik heb er geen duikbare stek gevonden. Maar als 
je van cultuur, en zeker van architectuur houdt, dan is een bezoek 
de moeite waard. Zoals je je waarschijnlijk wel nog van de les-
sen aardrijkskunde (tegenwoordig heet dat vak Wereldoriëntatie) 
zult herinneren, wordt deze stad door een rivier in twee delen 
verdeeld. Ja, in Buda en in Pest. Een zekere componist gaf deze 
rivier de zeer flatterende naam: ‘Die schöne blaue Donau’. Ik kon 
vaststellen dat die rivier zo blauw is als de Noordzee. Bruinig dus. 
In feite klopt ook die tweedeling niet echt, want in het midden 
tussen de stadsdelen ligt nog het eilandje Sint-Margarita. Dat is 
een trekpleister voor al wie een beetje rust zoekt tijdens zijn pen-
deltocht tussen de oevers. Wel, deze rubriek wil ook een vaste 
stek zijn in je zoektocht tussen realiteit en virtualiteit. 

www.onderwaterfotografie.be

BOKSEN

DUIKEN

FITNESS

HUIS CUYLAERTS
HOFEINDE 21 - 2350 Vosselaar

Tel. & fax 014/61 12 60

BIJ ONS IS SERVICE EEN ERECODE - Advies door een ervaren instructeur.

HERKEUREN FLESSEN - HERSTELLEN & NAZIEN AUTOMATEN
VULSTATION 200/300 bar 24u/24u

Open van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 
19.00 u (zaterdag tot 18.00 u). Of na telefonische 
afspraak. Zondag en maandag gesloten!

NIEUW: DIVEWEAR 
de volledige lijn van IQ Company, Seventenths, Mares en Camaro

Scubapro - Mares - Dacor - IQ - Suunto - Bare - Camaro - Cressi Sub - Procean - Uwatec - Sea & Sea - Epoque - Green Force - ...

OPENDEURDAGEN: op 7, 8 en 9 december 2007
(vrijdag en zaterdag van 9.00 u tot 19.00 u en zondag van 9.00 u tot 17.00 u)

www.duikmateriaal.be


