
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Advanced Scuba Diver – Module 2 – Versie 1 
 

1. Navigatie vaardigheden staan duikers toe de 
tijd die onder water beschikbaar is op een 
effectievere manier te gebruiken. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

2. De moeilijkheidsgraad van navigatie hangt af 
van de gewenste nauwkeurigheid. Omdat 
navigatie niet het doel van de duik is, maar 
slechts een hulpmiddel, kiezen duikers over het 
algemeen voor de eenvoudigste methode om 
het doel te bereiken. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

3. Wanneer je ondiep genoeg bent om de 
beweging van de golven te voelen, dan zou je 
met gesloten ogen een rechte lijn kunnen 
zwemmen. Je kunt van of naar de kust 
zwemmen wanneer je op de waterbeweging 
concentreert. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

4. Op alle duiklocaties zijn ribbels in het zand 
een hulpmiddel voor natuurlijke navigatie, 
zowel in ondiep water als op grote diepte. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

5. Het verschil tussen het geografische en 
magnetische noorden heet: 

 

a)   Variatie. 
b)   Inclinatie. 
c)    Deviatie. 
d)   Geen antwoord is juist 

6. Welke van de volgende zijn gewenste 
kenmerken van een kompas voor duikers 
(kruis alle juiste antwoorden aan): 
 

a)   Een schaalverdeling in 6.400 Mills. 
b)   Een schaalverdeling in 360°. 
c)   Een schaalverdeling in 400°. 
d)   Een ring die ingesteld kan worden op de 

omkeerkoers. 
e)   Een vlak profiel of de mogelijkheid om 

het kompas aan de zijkant af te lezen. 
 

7. Om nauwkeurig te kunnen zwemmen, moet je 
het kompas zo dicht mogelijk voor je ogen 
houden. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

8. Om een rechthoek te zwemmen draait een 
duiker telkens   graden ten opzichte 
van de voorgaande koers. 
 

a) 60 
b) 90 
c) 120 
d) 180 

 

9. Wanneer tijdens een briefing een kaart van 
een duikplaats getoond wordt, dan moet je de 
navigatie vereenvoudigen om je er onder 
water aan te kunnen herinneren. Je doet dit 
door in gedachten een koers op de kaart te 
projecteren. Stel je een vierkant, driehoek of 
rechthoek voor en kijk hoe deze op de kaart 
past. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

10. Wanneer je aan de oppervlakte een locatie 
met een kruispeiling vastlegt, dan is het van 
voordeel als één van de peilingen de plaats is 
waar je te water gaat. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 


