
 

 

Open Water Scuba Diver – Module 2 – Versie 1 

1. Om een masker te kiezen moet je het op je 
gezicht plaatsen (zonder de maskerband om je 
hoofd te doen) en naar het plafond kijken. 
Adem dan zachtjes in door je neus. 

a) Goed 
b) Fout 

2. Het is aanbevolen dat duikers langzaam en 
diep ademen, omdat de verhouding tussen 
reeds gebruikte lucht uit de dode ruimte en 
verse lucht die in de longen aankomt daardoor 
gunstiger is. 

a) Goed 
b) Fout 

3. Eerste trappen die niet ontworpen zijn om de 
regel te vervullen dat de middendruk de som is 
van de kracht van een veer en de 
omgevingsdruk worden _____________ eerste 
trappen genoemd. 

a) Gebalanceerde 

b) Niet-gebalanceerde 

c) Middendruk 

d) Secondaire 

4. Lucht weegt minder dan water. Uitgeademde 
lucht komt bovenin de tweede trap terecht, 
waardoor water in de tweede trap op het 
laagste punt terecht komt. 

a) Goed 
b) Fout 

5. Om te voorkomen dat vergeten wordt om de 
manometer te controleren is het aanbevolen 
dat buddy’s elkaar daaraan herinneren. 

a) Goed 
b) Fout 

6. Vergeleken met een duik met een stalen 
duikfles zal een duiker met een aluminium 
duikfles van dezelfde grootte: 

a) Minder lood nodig zijn. 

b) Meer lood nodig zijn. 

c) Met dezelfde hoeveelheid lood kunnen 

duiken. 

d) Geen antwoord is juist. 

7. Om een trimvest te ontluchten is het bij de 
meeste merken en modellen nodig om de slang 
zo te houden dat de opening op het hoogste 
punt is. 

a) Goed 
b) Fout 

8. Duikers zijn het er over het algemeen mee 
eens dat handschoenen alleen bedoeld zijn: 

a) Als bescherming tegen de kou. 

b) Om zich te beschermen tegen 

schrammen of andere verwondingen 

door de onderwaterwereld en tegen de 

kou. 

c) Om zich te beschermen tegen 

schrammen of andere verwondingen 

door de onderwaterwereld. 

d) Geen antwoord is juist. 

9. Duikers gebruiken onder water een duiklamp: 

a) Uitsluitend wanneer ze na 

zonsondergang duiken. 

b) Alleen overdag om kleuren terug te 

brengen. 

c) Na zonsondergang voor het licht en 

overdag om kleuren terug te brengen. 

d) Geen antwoord is juist. 

10. Tank bangers zijn een signaal instrument dat 
geschikt is om aan de oppervlakte in een 
noodgeval de aandacht te trekken. 

a) Goed 
b) Fout 


