
 

Scuba Diver – Module 1 – Versie 2 

1. Je kunt controleren of een duikmasker goed past 
door: 

a) Het stevig tegen je gezicht de drukken met 
de maskerband om je hoofd en dan door je 
neus in te ademen om te kijken of het 
masker dan op de plaats blijft. 

b) De band van het masker op de juiste maat te 
stellen, het masker op je hoofd te plaatsen 
en dan te kijken of het masker blijft zitten. 

c) Naar boven te kijken met het masker op je 
gezicht, zonder dat de maskerband gebruikt 
wordt en dan lichtjes door de neus in te 
ademen om te kijken of het masker afdicht. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

2. Wanneer je van een lange snorkel gebruik maakt, 
dan is een persluchtset overbodig. 

a) Goed                   b)   Fout 

3. De gesp van een loodgordel wordt gedragen zodat: 

a) Deze gemakkelijk met de linker hand 
geopend kan worden. 

b) Deze gemakkelijk met de rechter hand 
geopend kan worden. 

c) Deze alleen met twee handen geopend kan 
worden. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

4. Duikflessen met markeringen in groen en geel: 

a) Bevatten lucht. 
b) Bevatten een gas dat Nitrox heet en niet op 

het niveau van Scuba Diver gebruikt wordt. 
c) Worden alleen met gele trimvesten gebruikt. 
d) Zijn groter en staan je dus toe langer te duiken. 

5. De extra tweede trap wordt een alternatieve 
luchtvoorziening genoemd en is bedoelt om:  

a) Gebruikt te worden wanneer de primaire 
tweede trap niet werkt. 

b) Aan een andere duiker beschikbaar te stellen 
wanneer die een probleem met de 
luchtvoorziening heeft. 

c) In koud water gebruikt te worden, omdat  

primaire tweede trappen niet geschikt 
zijn voor koud water. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

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. Wanneer je een duikpak kiest, dan is het beter om 
een maatje groter te nemen dan eigenlijk nodig is 
omdat het dan veel gemakkelijker is het pak aan en 
uit te trekken. 

a) Goed                   b)   Fout 

9. Wanneer je een duikpak draagt, dan verandert het 
drijfvermogen met toenemende diepte omdat: 

a) Kleine luchtbelletjes in het neopreen van het 
pak bij toenemende druk in elkaar geperst 
worden. 

b) Omdat een nat duikpak zwaarder is dan 
een droog duikpak. 

c) Omdat het water op grotere diepte kouder is. 
d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

10. Er zijn twee soorten zwemvliezen – zwemvliezen 
met een gesloten hiel en zwemvliezen met een open 
hiel. 

a) Goed                  b)   Fout 

 


