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Kennistoets – Vragen 
 

Bootduiken 
 
 
 

 

Beantwoord de volgende vragen door het beste antwoord (of antwoorden) te kiezen. Wees voorbereid om de 

Kennistoets tijdens de volgende les te bespreken. 

 
1. De boeg van een boot __________ terwijl de spiegel _________. 
 
❑ a. is de linkerzijde; de rechterzijde is  
❑ b. is de rechterzijde; de linkerzijde is  
❑ c. is de loefzijde; de lijzijde is 
❑ d. is de lijzijde; de loefzijde is 
❑ e. is de voorzijde; de achterzijde is  
❑ f. is de achterzijde; de voorzijde is  
❑ g. is de controlekamer; de keuken is  
❑ h. Is de keuken; de controlekamer is 

 
 

2. Bakboord verwijst naar de _______ en stuurboord naar de _______ van 

een boot.  

❑ a. linkerzijde; rechterzijde 
❑ b. rechterzijde; linkerzijde  
❑ c. loefzijde; lijzijde 
❑ d. lijzijde; loefzijde 
❑ e. voorzijde; achterzijde  
❑ f. achterzijde; voorzijde  
❑ g. controlekamer; keuken  
❑ h. keuken; controlekamer 

 
3. Als iedereen aan boord is, houdt de kapitein een veiligheidstoespraak. Van welke van de onderstaande 

veiligheids-/ noodapparatuur wordt doorgaans aangegeven waar deze zich bevinden? (Vink alle juiste 

antwoorden aan.) 
 
❑ a. Reddingsvest 
❑ b. EHBO-koffer en zuurstofkoffer 
❑ c. Medicijnen tegen zeeziekte  
❑ d. Brandblussers 
❑ e. Marifoon  
❑ f. Zwemtrap 

 
4. Hoe kan ik zeeziekte voorkomen? (Vink alle juiste antwoorden aan.) 
 
❑ a. Medicijnen tegen zeeziekte innemen.  
❑ b. Voorafgaand aan de boottocht niet eten. 
❑ c. Ter afleiding  wat te lezen  meenemen. 
❑ d. In de frisse lucht blijven zitten, bij de uitlaatgassen vandaan. 

 

5. Als ik zeeziek word, moet ik naar de reling aan lijzijde om over te geven en iemand mij laten vasthouden zodat 

ik niet per ongeluk overboord val. 

❑ Waar 

❑ Niet waar
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6. Welke van de volgende procedures voorafgaand aan de duik zijn van toepassing op een duikersboot? 

(Vink alle juiste antwoorden aan.) 

❑ a. Bouw je duikset op vanuit je duiktas zodat je zo min mogelijk ruimte inneemt 

❑ b. Trek altijd je duikpak aan voordat je je uitrusting optuigt. 

❑ c. Let op je balans – blijf zo veel mogelijk zitten of maak gebruik van handgrepen. 

❑ d. Zet je duikfles vast zodat deze niet  weg kan rollen. 

❑ e. Doe een buddycheck. 
 

 

7. Als ik vanaf een grotere duikersboot het water in ga dan moet ik in het algemeen (zet de volgende stappen 

in de juiste volgorde door te nummeren van 1 tot en met 4): 
 

__ Het “oké”-teken geven en weg zwemmen om ruimte te maken.  
__ Mijn trimvest deels opblazen en mijn ademautomaat in de mond houden.  
__ Controleren of mijn buddy er klaar voor is.  
__ Mijn masker stevig vasthouden en controleren of de plek waar ik het water in wil vrij is. 

 

8. Trek een lijn en verbind het soort lijn met het doel van die lijn. 
 

Sleep-/zwemlijn 
 
Uitrustingslijn 
 
Neuringlijn 
 
Stromings-/achterlijn 

Anker helpen los te raken 
 
Bij stroming achter de boot in positie blijven 
 
Uitrusting of onderdelen vastleggen als je vanaf een kleine boot duikt 
 
Trek jezelf van de plek waar je te water ging naar de anker-/boeilijn 

 
9. Mijn buddy en ik komen met nog een groepje duikers aan de achterzijde van een duikersboot aan de 

oppervlakte. Welke van de volgende procedures moeten we volgen terwijl we wachten tot het onze beurt is om 

het water uit te gaan? (Vink alle juiste antwoorden aan.) 
 
❑ a. Blijf uit de directe omgeving van de trap als een andere duiker deze beklimt.  
❑ b. Houd jezelf vast aan de stromingslijn om in positie te blijven. 
❑ c. Doe ruim voordat je bij de boot bent je vinnen uit. 
❑ d. Doe je masker af voordat je aan boord gaat. 
❑ e. Geef je camera en losse onderdelen af aan iemand op de boot. 

 

10. Je doet er goed aan om na je laatste duik op een grote duikersboot je uitrusting af te tuigen en elk onderdeel 

meteen in je duiktas te doen. 
 
❑ Waar 
❑ Niet waar 

 
11. Tijdens het namen afroepen na afloop van de duik zie ik dat een duiker voor zijn buddy antwoordt, terwijl zijn 

buddy niet in de buurt is en ik niet zeker weet of ik zijn buddy aan boord heb gezien. Is dit de juiste gang van 

zaken? 
 
❑ Ja, dit is prima zolang zijn buddy er zeker van is dat die duiker echt aan boord is.  
❑ b. Nee, elke duiker moet lijfelijk aanwezig zijn tijdens het namen afroepen. 


