
 

Scuba Diver – Module 3 – Versie 2 

1. Wat is het meest gebruikelijke interval tussen 
twee medische keuringen? 

a) 6 maanden. 
b) 1 jaar. 
c) 2 jaar. 
d) Medische keuringen hebben geen zin 

voor duikers. 

2. Wanneer je niveau van stress tijdens een duik 
te hoog is: 

a) Dan kan dit je vermogen om de taken die 
van je verwacht worden te vervullen 
beïnvloeden. 

b) Dan hoef je je geen zorgen te maken, 
omdat stress voor duikers normaal is. 

c) Dan mag je dat aan niemand vertellen, 
want anders zal je in de toekomst 
niemand meer kunnen vinden die met je 
wil duiken. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

3. Wanneer een Scuba Diver onafhankelijk wil 
zijn van een duik professional en met andere 
gebrevetteerde duikers wil duiken, dan is 
verdere training noodzakelijk. De aanvullende 
kennis en vaardigheden maken deel uit van het 
Open Water Scuba Diver programma. 

a) Goed                 b)   Fout 

4. Je ziet voorwerpen onder water: 

a) Verder weg en kleiner dan ze in 
werkelijkheid zijn. 

b) Dichterbij en groter dan ze in 
werkelijkheid zijn. 

c) Dichterbij en kleiner dan ze in 
werkelijkheid zijn. 

d) Verder weg en groter dan ze in 
werkelijkheid zijn. 

5. Wanneer je merkt dat je adembehoefte 
toeneemt, dan dien je alle beweging te 
stoppen, je aan iets (of je buddy) vast te houden 
en neem je voldoende tijd om weer op adem te 
komen. 

a) Goed                 b)   Fout 

6. Duikers beginnen een duik altijd tegen de stroming. 

a) Goed                 b)   Fout 

7. Wanneer je contact verliest met je buddy of 
met de groep: 

a) Dan dien je zo lang mogelijk onder water 
te zoeken, maar op te stijgen zodra je aan 
je reserve lucht voorraad toe bent. 

b) Dien je niet langer dan een minuut onder 
water te zoeken en dan op te stijgen om 
aan de oppervlakte weer in contact met 
je buddy te komen. 

c) Dien je ten minste een minuut onder 
water te zoeken en dan op te stijgen om 
aan de oppervlakte weer in contact met 
je buddy te komen. 

d) Geen van bovenstaande antwoorden. 

8. Wat betekent het volgende handsignaal? 

a)  Die kant op. 
b) Gevaar. 
c) Jij gaat voor, ik volg. 
d) Kijk daar. 

9. Wat betekent het volgende handsignaal? 

a) Ik heb oorproblemen. 
b) Ben je gek? 
c) Vergeet niet . . . 
d) Geen van bovenstaande 

Antwoorden. 

10. Het risico om onderwaterleven te 
beschadigen kan beperkt worden door (kruis 
alle juiste antwoorden aan): 

a) Een neutraal drijfvermogen te handhaven. 
b) Het onderwaterleven niet aan te raken. 
c) Te kiezen voor een plaats met alleen zand 

wanneer je op de bodem moet knielen. 
d) Tijdens een duik geen souvenirs te verzamelen. 

 


