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Beuchat Jacket Master X-Air Light 2 
(augustus 2011) 

Als ik het jacket Master X-Air Light 2 van BEUCHAT ontvang dan 
zit het verpakt in een miniscuul zakje. Kompact en licht (2,9 kg) de 
ideale combinatie voor duikreis met het vliegtuig. Zo kan je als 
duiker iets meer aan kledij meenemen dan één broek, T-shirt en 
ondergoed om de kosten voor extra bagage te vermijden. Op deze 
trend van vliegreis spelen meer en meer fabrikanten in.  

Alles in een zakje 

De besparing in het gewicht zit hem in 
de semiharde rugsteun, slechts 4 
bevestigingsringen, de lichte 

verbindingen, enz. Alles is goed uitgekiend met het oog op het 
beperken van gewicht en volume.  

De luchtkamers zijn een combinatie van twee frontale zakken 
en een kleine wing. Hierdoor ontstaat het groot draagvermogen 
van ongeveer 18 kg (maat M) zonder de complexiteit en het 
gedrag van een volle wing. De fles wordt gemonteerd door 
middel van twee riemen. Het afklikbaar bandje voor het ogief 
van de fles zorgt voor een gemakkelijke (de)montage van 
flessen. 

De jacket is voorzien voor het integreren van lood: 2 maal 
maximaal 5 kg is de zakken vooraan en 2 maal 2,5 kg is extra 
zakken op de rug.  Deze laatsten zijn niet afwerpbaar. De 
voorste zijn dit wel na een dubbele manipulatie die onder water, mits enige oefening, 
gemakkelijk lukt. Het lijkt me echter geen eenvoudige opdracht voor je aan jouw toegewezen 
buddy om dit in jouw plaats, zonder oefening, uit te voeren. 

Twee zakken met ritsen en twee zonder zorgen voor de mogelijkheid om dingen weg te 
stoppen. De twee zakken met ritsen zijn voorzien van een koordje met een clip. De 4 O-

ringen verzekeren een minimale 
capaciteit om bepaalde 
uitrustingsstukken aan te hangen. De 
rechterring hangt echter dicht bij 
de ontluchtingsbol, dat een zeer kort 
koordje heeft, zodat ik vermoed dat 
bij het gebruik van een decofles 
deze moeilijk te bereiken zal zijn. 
Dit apprecieer ik niet als een 
onoverkomelijk probleem omdat dit 
niet de bedoeling van dit jacket is en 
omdat ik nog maar weinig 
decoflessen gezien heb op de 
populaire duikbestemmingen.  



- 2 / 2 -  
 

© Van Hoeserlande Patrick - Beuchat Jacket Master X-Air Light 2 

Op de linkerzak is er een plaats voorzien om een duikmesje te monteren. Het heeft 
inderdaad geen zin om het uitgespaarde gewichte aan te wenden voor het meenemen van een 
groot duikmes.  

Er is een bevestigingshaak voor het bijeenhouden van een ontspannerdarm, maar deze is 
alleen voor dikke darmen. Er is ook een draagband tussen de twee lagen stof op de rug die 
het dragen, zelfs volledig gemonteerd, mogelijk maakt. 

De natte test 

Het klaarmaken van het jacket verloopt 
gemakkelijk. Het monteren van een kleine fles 
(7 l) of een grote flessen (15 l) verloopt zonder 
problemen. Het jacket voelt goed aan op het 
droge en dit ondanks het ontbreken van een 
harde rugsteun. Ook het wandelen voelt 
comfortabel aan. 

In het water wordt het gevoel van comfort 
verder gezet. Het jacket gedraagt zich in alle 
omstandigheden zeer stabiel. Het aflaten van 
de lucht kan in alle posities door het gebruik 
van 1 van de 4 mogelijkheden: via de inflator, 
door te trekken aan de inflatordarm, door het 
gebruik voor het loosventiel op de 
rechterschouder of rechtonder achteraan. In 
tegenstelling tot bij de meeste merken is er 
geen behoefte om de bollen van loosventielen te 
vervangen door golfballen want deze zijn groot 
genoeg en gemakkelijk op de tast te 

identificeren. Eindelijk een fabrikant die dit euvel onderkent en aangepakt heeft. 

Op grote diepte (40 m) bezit het jacket nog steeds een voldoende hefvermogen om veilig te 
kunnen duiken. Indien het helemaal opgeblazen is, drukt de zijkant op je lichaam maar blijft 
het dragen ervan comfortabel. 

Conclusie 

Het jacket Master X-Air Light 2 van BEUCHAT is een goede, compacte reiscompagnon die 
voldoende plaats in je koffer laat om met de aangepaste kledij in de eetzaal te verschijnen. 
Ook voldoet dit jacket als gezel bij doordeweekse recreatieve duiken.   
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Nuttige websites: 

www.beuchat.fr  

 


