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Erratum boeken 1*D t/m 3*D
1*-duikerboek
pag. 40: vraag 23, 25 en 30 verwijderen
pag. 90: in vraag 14 wordt verwezen naar de duikers van vraag 13, i.p.v. 15
I-handleiding deel I, 1*D, vragen en antwoorden H4: nultijd voor 14 meter is 60 minuten
boek pag. 110, tweede alinea, tweede zin. 00 moet zijn 1800. Derde zin: 1800 moet
zijn 00.
pag. 147: bijlage 1 moet zijn bijlage 2
2*-duikerboek
pag. 31, derde alinea: ‘Het is nieuwe maan’ moet zijn ‘Het is twee dagen na halve maan’
I-handleiding deel I, 2*D, Praktijklessen, Praktijkles 7: reddingsopstijging vanaf 10
meter via de frontgreep (dus “methode 1 / 2: linker- / rechterkant” vervalt). Ook het
oefenen van een reddingsopstijging met een slangloos vest en een droogpak wordt
aangeraden.
boek pag. 51 bovenaan: invoegen missende tekst: ‘Je zien onder de informatie die bij
de stroomruitjes (A, B, C, D en E) hoort, ..’
pag. 62, eerste kader, tweede zin: linkerhand moet zijn rechterhand en rechterhand
moet zijn linkerhand (omdraaien dus)
pag. 100, derde alinea kader: maximale diepte bij PO2 van 1,5 is 61 meter (in plaats van
71) en maximale diepte bij PO2 van 1,4 is 57 meter (in plaats van 67)
pag. 137, paragraaf Voorzieningen: dagvergunning is verkrijgbaar bij de lokale duikshop
I-handleiding deel I, 2*D, toets H4, vraag 8: opstijgtijd is 8,8 OVM, totaal dus 87,8 OVM
exclusief veiligheidsstop
3*-duikerboek
pag. 23, kader Waarschuwing, aan het einde toevoegen ‘maar je mag wél een 1*-duiker
in opleiding begeleiden tijdens een buitenwaterduikje puur voor het plezier en het
opdoen van ervaring. Gewoon een rondje zwemmen, dus. Het is niet de bedoeling dat je
allerlei vaardigheden gaat oefenen.’
pag. 54, kader, vóór de alinea toevoegen ‘Decompressie laat je jezelf niet zomaar
overkomen; decompressieduiken plan je zorgvuldig, ..’
pag. 95, kader, nultijd DCIEM is 15 i.p.v. 20
Specialisatie Redden
pag. 26, kader, vierde tekstregel: 900 moet zijn 90 °
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