
 

 

Open Water Scuba Diver – Module 2 – Versie 2 

1. De belangrijkste reden waarom de neus van de 
duiker door het masker omsloten moet zijn is: 

a) Dat dit voorkomt dat de duiker water in de 

neus krijgt. 

b) Dat de duiker toegang tot de neus moet 

hebben om deze dicht te knijpen. 

c) De mogelijkheid om door de neus in het 

masker uit te ademen tijdens de afdaling 

om zo het masker te klaren. 

d) Geen antwoord is juist. 

2. Wat is de druk van de lucht die van de eerste trap 
van de automaat naar de tweede trap stroomt? 

a) Omgevingsdruk b) Middendruk 

c) Hoge druk d) Geen antwoord 
 

3. Welke van de onderstaande zijn veel gebruikte 
aansluitingen tussen de kraan van de duikfles en 
de automaat (kruis alle juiste antwoorden aan)? 

a) O-ring aansluiting 

b) Beugel aansluiting 

c) DIN aansluiting 

d) Omgekeerde aansluiting 

e) Geen antwoord is juist 

4. Welke van de volgende zijn opties voor een 
alternatieve luchtbron (kruis alle juiste 
antwoorden aan)? 

a) Een octopus 

b) Een gecombineerde inflator/automaat 

c) Buddy-breathing 

d) Geen antwoord is juist 

5. Duikflessen worden vaak gemaakt van (kruis 
alle juiste antwoorden aan): 

a) Aluminium. b) Koper. 

c) Messing. d) Staal. 

 

 

6. Voordat je het water in gaat moet je 
controleren dat de kraan van de duikfles: 

a) Volledig open is. 

b) Niet te ver opengedraaid is. 

c) Volledig geopend is met een halve slag 

terug in de gesloten richting. 

d) Geen antwoord is juist. 

7. Wanneer je na een duik je automaat spoelt, dan 
moet je (kruis alle juiste antwoorden aan): 

a) De waterloosknop indrukken zodat het 

water ook in de slang kan. 

b) Voorkomen de waterloosknop in te 

drukken omdat water niet in de 

middendrukslang mag komen. 

c) De beschermkap van de 1st trap verwijderen 

om ook daaronder te kunnen spoelen. 

d) Zeker stellen dat de eerste trap van binnen 

droog blijft door het plaatsen van de 

beschermcap. 

8. Het afwerpen van lood in een noodgeval is een 
passende reactie. Een ongecontrolleerde 
stijgsnelheid is altijd nog beter dan in een 
levensbedreigende situatie onder water te blijven, 
maar: 

a) Het heeft de voorkeur het lood zo te 

dragen dat het mogelijk is om het in delen 

van beperkt gewicht af te werpen. 

b) Deze optie mag alleen gekozen worden op het 

moment dat je bijna het bewustzijn verliest. 

c) De duiker moet dan wel zeker stellen met 

de benen boven op te stijgen. 

d) Geen antwoord is juist. 

9. Wanneer je met een kompas navigeert, dan 
keer je terug in de richting waar je vandaan komt 
door ____________ graden te draaien. 

a)  360 b) 200 c) 180 d) 90 

 

10. Duikers gebruiken een duikmes (kruis alle 
juiste antwoorden aan): 

a) Als wapen. 

b) Om zich tegen haaien te verdedigen. 

c) Als gereedschap om te snijden en priemen. 

d) Om zich te bevrijden uit netten of vislijnen. 


