
 

 

Open Water Scuba Diver – Module 4 – Versie 1 

1. Zelf-redding verwijst naar technieken die 
geen routine zijn en die gebruikt worden om 
problemen op te lossen die niet vaak 
voorkomen. 

a) Goed 
b) Fout 

2. Welke van de volgende zijn kenmerken van 
de gecontroleerde zwemmende noodopstijging 
(kruis alle juiste antwoorden aan)? 

a) De duiker werpt alle gewichten af 

b) Alle uitrusting (waaronder automaat en 

gewichten) blijft op de plaats 

c) De duiker blijft onder de kleinste belletjes 

die naar de oppervlakte opstijgen 

d) De duiker ademt een kleine stroom 

luchtbelletjes uit 

3. Wanneer je zonder lucht zit, dan is het 
afwerpen van lood: 

a) De gemakkelijkste en dus eerste optie. 

b) De laatste optie. 

c) Nooit een optie. 

d) Geen antwoord is juist. 

4. Wanneer je in een vislijn of net komt vast te 
zitten, dan is de oplossing die de voorkeur heeft 
dat je je buddy om hulp vraagt. 

a) Goed 
b) Fout 

5. Wanneer je een vermoeide duiker helpt: 

a) Dien je volledige controle over de situatie 

zeker te stellen en mag je geen hulp van 

de vermoeide duiker toestaan. 

b) Dien je een benadering te kiezen waarin 

je de indruk wekt dat de vermoeide 

duiker en jij samen de problematische 

situatie oplossen. 

c) Moet je alle gemaakt fouten duidelijk 

uitleggen en de nadruk leggen op de 

gebrekkige lichamelijke conditie van de 

vermoeide duiker. 

d) Geen antwoord is juist. 

6. Om een duiker in paniek te redden moet je er 
naartoe zwemmen om het trimvest van die 
duiker op te blazen. 

a) Goed 
b) Fout 

7. Het wordt aanbevolen dat alle duikers een 
opleiding volgen in eerste-hulp en 
hartreanimatie. 

a) Goed 
b) Fout 

8. Wanneer gebruik gemaakt wordt van 
zuurstofuitrusting met een constante stroom 
zuurstof, dan moet deze in eerste instantie 
ingesteld worden op: 

a) 2 liter per minuut. 

b) 5 liter per minuut. 

c) 15 liter per minuut. 

d) 25 liter per minuut. 

9. Als deel van de voorbereidingen voor een 
duik dien je het weerbericht te raadplegen. 

a) Goed 
b) Fout 

10. Na een duik dienen je buddy en jij de duik in 
het logboek in te vullen en elkaars duik te 
ondertekenen of stempelen. 

a) Goed 
b) Fout 

 


