
 

Scuba Diver – Module 1 – Versie 1 

1. Een duikmasker is een noodzakelijk deel van de 
duikuitrusting, omdat: 

a) Zonder masker het water onder druk de 
neus binnenloopt. 

b) Het oog van de mens alleen in een 
luchtruimte duidelijk kan zien. 

c) Het bescherming geeft tegen koud water. 
d) Het de duiker beschermt wanneer deze 

ergens tegenaan stoot. 

2. Snorkels worden gebruikt om: 

a) Tijdens ondiepe duiken te ademen. 
b) Aan de oppervlakte te ademen. 
c) Geen van bovenstaande antwoorden. 

3. Wat is het belangrijkste kenmerk van een 
gewicht systeem? 

a) Een sluiting die met één hand bediend kan 
worden. 

b) Loodblokken zonder scherpe kanten. 
c) Een sluiting die alleen met twee handen 

bediend kan worden om verlies te 
voorkomen. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden is juist. 

4. De kraan van een duikfles: 

a) Moet één volledige draai geopend worden 
alvorens te duiken. 

b) Moet volledig geopend worden alvorens te 
duiken. 

c) Mag alleen in noodgevallen geopend 
worden. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden is juist. 

5. De primaire tweede trap is het deel van de 
automaat:  

a) Dat aan de kraan van de duikfles 
aangesloten wordt. 

b) Waaruit de duiker ademt. 
c) Dat afgegeven wordt aan een duiker die 

geen lucht meer heeft. 
d) Geen van bovenstaande antwoorden is juist. 

6. De rode zone op een manometer: 

a) Is een waarschuwing om aan te geven dat 
de druk in de fles te hoog is. 

b) Is de reserve die alleen in noodgevallen 
gebruikt mag worden. 

c) Is een waarschuwing die aangeeft dat de 
fles leeg is. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

7. Een inflator: 

a) Is het mechanisme om lucht toe te 
voegen aan het trimvest. 

b) Is het deel van de automaat waaruit de 
duiker ademt. 

c) Is de knop op de tweede trap waarmee 
de automaat ontlucht wordt. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

8. Duikers moeten hun duiken in een logboek 
noteren: 

a) Omdat duikprofessionals beschikking moeten 
hebben over deze gegevens om te beslissen 
over de omstandigheden waarin een duiker 
kan duiken. 

b) Omdat de wet voorschrijft dat alle duiken in 
een logboek genoteerd moeten worden. 

c) Omdat duiken zonder de duiken te noteren 
gevaarlijk is. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

9. Vergeleken met het begin van de duik weeg je 
tegen het einde minder vanwege het gewicht van 
de lucht die al verbruikt is. 

a) Goed                   b)   Fout 

10. Er zijn twee soorten zwemvliezen – zwemvliezen 
met een gesloten hiel die vaak in zwembaden en 
duiken vanaf een boot gebruikt worden en 
zwemvliezen met een open hiel die over het 
algemeen beter geschikt zijn voor duiken in het 
buitenwater. 

a) Goed                   b)   Fout 

 


