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Heb je - zoals ik - nog ergens een 
oude duikcomputer liggen die je als 
back-up decompressiemiddel nieuw 

leven wil inblazen? Maar je vindt nergens 
de juiste batterij? En dit ondanks urenlan-
ge zoektochten op tweedehandssites? Op 
www.diverbatteries.com vind je wat je 
zoekt. Het gaat hier wel om nieuwe batte-
rijen en accu’s, want tweedehands lijkt me 
niet zo’n verstandige investering. Je weet 
immers nooit hoe lang ze al gebruikt zijn.

Vraag je je af waarom de golven van de 
branding af en toe fluo-groen gekleurd zijn? 
Of zit je met andere onbeantwoorde vragen, 
dan is er sinds kort een Vlaamse oplossing. 
Op www.ikhebeenvraag.be kan je terecht 
met vragen over natuurwetenschappen 
(bio-logie, chemie, fysica), wiskunde, taal en 
literatuur, psychologie, geschiedenis, wijs-
begeerte, ... Kortom met een vraag over de 
wetenschap zit je hier goed. Het antwoord 
op jouw of iemand anders’ vraag is betrouw-
baar (wat op het internet niet altijd zo is!) 
want het komt van één van de 14 Vlaamse en 
federale wetenschappelijke instellingen die 
aan dit project meewerken. Deze site  kwam 
tot stand met de steun van de Vlaamse 
Overheid en past in het kader van het actie-
plan wetenschapsinformatie en innovatie. 
Benieuwd of ze vragen over het duiken zul-
len beantwoorden. Of wat met de eeuwige 
vraag over bliksem en duiken? 
Wil je echter een Nederlandse oplossing 

voor je vraag (hopelijk verschilt het ant-
woord niet van de Vlaamse) dan kan je al 
sinds 2002 terecht bij www.kennislink.nl. 
Kennislink maakt wetenschappelijke infor-
matie toegankelijk voor een breed publiek 
en is met 15.000 bezoekers per dag een 
druk bezochte populair-wetenschappelijke 
website. Ook hier kan je met vragen in het 
breed spectrum van wetenschappelijke 
disciplines terecht. Kennislink bevat tevens 
een grote hoeveelheid artikelen uit popu-
laire wetenschappelijke bladen, tijdschrif-
ten en webpublicaties. Al deze informatie 
is snel en eenvoudig te vinden door middel 
van een ingenieus zoeksysteem. 
Als duikers zien we veel onderwaterleven. 

De meesten van ons moeten echter met een 
grote portie fantasie en de steun van onze 
buddy beschrijven wat we allemaal gezien 
hebben. Sommigen vinden deze manier 
van overtuigen te beperkt en zijn overge-
schakeld op fotograferen. Dat fotografen 
hierin soms ver - of beter diep - gaan, be-
wijst de site met foto’s over het diepzeeleven. 
www.deepseaphotography.com laat zich 
bekijken met het water in de mond. Hoewel 

sommige schepsels er niet echt appetijte-
lijk uitzien, is het toch een site om van weg 
te dromen. Kortom: een zeer goede verza-
meling mooie foto’s uit de diepe en minder 
diepe zee.

Ben je klaar voor meer pracht? Bij de site 
van www.aquacam.be droom je echt weg. 
Deze ploeg Belgische duikers begon eind 
mei aan een gewaagde duik naar de SS 
Maidan, een Brits vrachtschip dat in 1923 
zonk en nu 120 meter diep op de bodem van 
de Rode Zee rust. Dit moet echter niet de 
enige reden zijn voor een bezoek aan hun 
site. Hun video- en fotomaterieel is echt 
de moeite waard. Prachtig materiaal over 
duikplaatsen op exotische bestemmingen. 
Bekijk echter ook eens het filmpje over de 
Put van Ekeren. Bij je volgende duik zal je 
de put met andere ogen bekijken!

Nu we toch dicht bij huis zitten, kan je na-
tuurlijk ook een site bezoeken over lokale 
duiksites. Met lokaal bedoel ik Zeeland.  
(Nee, niet Nieuw-Zeeland). Op de URL 
www.dishoekduikers.nl vind je naast be-
kende duikplaatsen ook een aantal minder 
voor de hand liggende stekken. Best eens 
grondig onderzoeken en dan zelf uit probe-
ren.

Oh ja, mijn oproep in de vorige Hippocampus 
heeft succes gehad. De vertaling van ‘ik duik, 
dus ik besta’ naar het Latijn klinkt echter 
niet zo flatterend. Het is echt geen slogan 
om op een club T-shirt te plaatsen. De kans 
is immers dat je met de zin ‘urinor, ergo sum’ 
aanzien wordt als toiletdame. Mocht je je 
toch geroepen voelen om met deze slagzin 
rond te lopen, vergeet dan niet de vertaling 
en een foto van een duiker bij te plaatsen. 
Reacties en suggesties blijven welkom op  
patrick.van.hoeserlande@advalvas.
be.

TeksT: PaTriCk van HoeserLanDe

Steden van 
brokkelsterren
Dit weekend heb ik in de krant gelezen dat er ten zuiden van Nieuw-
Zeeland een kleurrijke ‘metropool’ van miljoenen brokkelsterren is 
gevonden. Na de inleidende zin volgde een uitleg over de verwant-
schap van de brokkelster en zijn visgewoontes. Na het lezen van dit 
artikeltje, opgesmukt met enkele foto’s, bleef er bij mij een eigen-
aardig gevoel achter. Op de mooiste, kleurovergoten foto’s zag ik 
de pracht van de koralen, zonder zeesterren trouwens, en opeens 
besprong mij het gekend onderwaterbeeld van velden brokkel-
sterren in de Oosterschelde. De hengelende, wriemelende, maar 
verstikkende laag van stekelhuidigen die langzamerhand alles 
overheerst. In het ‘Jaar van het koraal’ vroeg ik me af hoe lang deze 
neteldiertjes de invasie zouden overleven. Maar in deze rubriek 
vraag ik me voornamelijk af welke zeldzame pareltjes er tussen de 
miljoenen brokken aan informatie op het internet overleven? 
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