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Kennistoets – Antwoorden 
 

Wrakduiken 
 
 

 

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

Kennistoets tijdens de volgende les te bespreken. 
 
1. Het oppakken en meenemen van voorwerpen uit wrakken wordt ________________, omdat wrakken 

hierdoor ___________________ worden.  
 
❑ a. aangemoedigd; veiliger  
❑ b. ontmoedigd; gevaarlijk 
❑ c. aangemoedigd; interessanter  
❑ d. ontmoedigd; minder interessant 

 
2. In veel gebieden en op veel wrakken is het illegaal om zonder vergunning voorwerpen op te pakken en mee 

te nemen.  

❑ Waar 
❑ Niet waar 

 
3. In sommige gebieden heb je een vergunning nodig om op een wrak te mogen duiken. 

❑ Waar 
❑ Niet waar 

 
4. Jij en je buddy bereiden een wrakduik voor. Om het risico op scherpe voorwerpen en verstrikt raken te 

vermijden en te beheersen (vink alle juiste antwoorden aan): 
 
❑ a. dragen jullie een duikpak. 
❑ b. behouden jullie controle over jullie drijfvermogen. 
❑ c. vermijden jullie het om door/onder netten, vijslijnen en andere touwen/lijnen te zwemmen.  
❑ d. hebben jullie een mes of een ander snijwerktuig bij je. 

 
5. Je bereidt je voor op een wrakduik naar 27 meter/90 voet diepte. Welke aandachtspunten gelden er mogelijk 

voor wat betreft de planning/uitrusting? (Vink alle juiste antwoorden aan.) 
 
❑ a. PADI Deep Diver-cursus  
❑ b. Extra luchtvoorziening  
❑ c. Narcose 
❑ d. Korte nultijden 
❑ e. PADI Enriched Air Diver-cursus 

 
6. Duiktechnieken, gevaren en bezienswaardigheden kunnen per wrak verschillen dus is het een goed idee om  

______________ als je op een voor jou onbekend wrak gaat duiken. 
 
❑ a. een extra snijwerktuig bij je te hebben  
❑ b. een plaatselijke oriëntatie te volgen 
❑ c. een foto- of videocamera mee te nemen 
❑ d. met sonar de topografie van te voren te bekijken 
 

 
7. Een wrak binnengaan zonder de juiste training en uitrusting kan bijzonder gevaarlijk zijn.  
❑ Waar 
❑ Niet waar 
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8. Als je op een wrak duikt moet je het volgende beoordelen: (vink alle juiste antwoorden aan): 
 
❑ a. Mogelijke gevaren.  
❑ b. Bezienswaardigheden. 
❑ c. Oorzaak van het zinken.  
❑ d. Algemene staat. 

 

9. Jij en je buddy navigeren op een wrak dat in stukken uiteen is gevallen. Je kunt de structuur niet goed 

vaststellen en er zijn evenmin veel duidelijk verschillende kenmerken. De navigatiemethode die je waarschijnlijk 

gaat hanteren is 
 
❑ a. het volgen van de contouren van het wrak. 
❑ b. het volgen van bepaalde kenmerken.  
❑ c. het gebruik van een basislijn. 


