
 

Scuba Diver – Module 3 – Versie 1 

1. De lucht die in een duikfles gepompt wordt, 
word gedroogd. De consequentie daarvan is: 

a) Dat je voorzorgen moet nemen om niet 
uit te drogen (genoeg water drinken) 
voordat je gaat duiken. 

b) Dat het heel moeilijk is om de lucht uit de 
duikfles te ademen. 

c) Dat je automaat vreemde geluiden maakt 
terwijl je ademt. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

2. Waarom is het voor Scuba Divers noodzakelijk 
om deel te nemen aan een oriëntatie wanneer ze 
gaan duiken in omstandigheden die verschillen 
van die van de cursus? 

a) Omdat de Scuba Diver cursus je alleen 
kan voorbereiden op het duiken in 
omstandigheden waarmee je ervaring 
kunt opdoen. 

b) Omdat de Scuba Diver cursus geen goede 
opleiding is. 

c) Scuba Divers hebben zo’n oriëntatie niet 
nodig want in de cursus leer je hoe je 
onder water gaat en dat is wat je in alle 
omstandigheden doet. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

3. Onder water lijken voorwerpen dichterbij dan 
ze in werkelijkheid zijn. In werkelijkheid zijn ze 
ongeveer _____ verder weg dan waar jij ze ziet. 

a) Twee keer              c)   25% 
b) Drie keer                d)   50% 

4. Geluid beweegt zich onder water sneller 
voort als aan land. Als gevolg daarvan:  

a) Kun je onder water veel beter horen. 
b) Zijn geluiden onder water veel harder 

dan aan land. 
c) Kun je niet meer horen waar een geluid 

vandaan komt. 
d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

5. Hoe moet een duiker zich onder water 

bewegen om niet buiten adem te raken (kruis 
alle juiste antwoorden aan)? 

a) Langzaam. 
b) Gestroomlijnd. 
c) Snel. 
d) Met meer lood dan nodig is om goed 

onder water te kunnen blijven. 

6. Wanneer je in een sterke stroming terecht 
komt, zwem er dan niet tegenin. Het is beter 
om haaks op de richting van de stroming te 
zwemmen om eruit te komen. 

a) Goed 
b) Fout 

7. Duiken met een buddy (kruis alle juiste 
antwoorden aan): 

a) Is noodzakelijk omdat veel noodprocedures die 
je als duiker leert ervan uit gaan dat een buddy 
aanwezig is. 

b) Is handig bij het aantrekken van de uitrusting, 
het te water gaan en het water verlaten. 

c) Is meer plezier omdat je samen van de 
ervaring kunt genieten. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

8. Wat betekent het volgende handsignaal?  

a) Okay. 
b) Niet okay. 
c) Blijf hier. 
d) Geef een hand. 

9. Onder water moet je met je buddy 
communiceren. Voor dat doel kun je met een 
potlood op een leitje schrijven. 

a) Goed 
b) Fout 

10. Met een duikpak blijf je voor onbeperkte 
tijd warm. 

a) Goed 
b) Fout 

 


