
 

Scuba Diver – Module 2 – Versie 1 

1. De druk op een diepte van 20 meter is: 

a) 20 bar. 
b) 2 bar. 
c) 30 bar. 
d) 3 bar. 

2. Hoe lang kun je doen met de lucht in een 
duikfles wanneer je 10 meter diep duikt? 

a) Half zo lang als aan de oppervlakte. 
b) Maar een derde van de tijd als je aan de 

oppervlakte uit die fles zou kunnen 
ademen. 

c) Twee keer zo lang als aan de oppervlakte. 
d) Drie keer zo lang als aan de oppervlakte. 

3. Wanneer je een omgekeerd glas met lucht 
vanaf de oppervlakte meeneemt naar een 
diepte van 10 meter, dan zal het luchtvolume: 

a) 10 keer kleiner worden dan aan de 
oppervlakte. 

b) Maar de helft zijn van wat het aan de 
oppervlakte was. 

c) Het dubbele zijn van het volume aan de 
oppervlakte. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

4. De belangrijkste regel voor het duiken met 
perslucht is dat je nooit de adem inhoud en 
doorlopend ademt. 

a) Goed 
b) Fout 

5. Een omgekeerd blok (een aan druk 
gerelateerd probleem tijdens de opstijging) kan 
het gevolg zijn van:  

a) Het gebruik van afzwellende 
medicamenten die in het verloop van de 
duik hun werking verliezen. 

b) Een te snelle afdaling. 
c) Een duik die langer duurt dan de 

aanbevolen limiet. 
d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

6. Wanneer je de oren niet kunt klaren, dan 
moet je: 

a) Het met meer kracht proberen. 
b) Een paar meter opstijgen en het nog eens 

proberen. Wanneer het nog steeds niet 
lukt de duik afbreken. 

c) Verder afdalen om het op grotere diepte 
nog eens te proberen. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

7. Een duiker moet de oren al snel en vaak 
klaren – onmiddellijk aan het begin van de 
afdaling en dan ongeveer iedere meter. 

a) Goed 
b) Fout 

8. Een stop van 3 minuten op een diepte van 3 
tot 5 meter wordt __________ genoemd. 

a) Een decompressiestop 
b) Een veiligheidsstop 
c) Een noodgevallen stop 
d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

9. Om een goede duikplanning mogelijk te 
maken moet je de duikprofessional met wie je 
een duik maakt in ieder geval informeren over 
(kies het beste antwoord): 

a) Het volume van de duikfles die je gaat 
gebruiken. 

b) Het aantal duiken dat je al in je logboek hebt. 
c) Alle duiken die je in de afgelopen 12 uur 

gemaakt hebt. 
d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

10. Hoelang moet je wachten alvorens te 
vliegen na je laatste duik? 

a) 12 uur. 
b) 18 uur. 
c) 24 uur. 
d) 48 uur. 

 

 

 


