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ScubaPro X-FORCE Jacket 
(juli 2011) 

De fabrikant ScubaPro beweert dat zijn jacket X-FORCE meer is dan een opeenstapeling van 
sterke kenmerken. Het zou het perfecte trimjacket voor enthousiaste en gevorderde 
recreatieve duikers zijn. Redenen genoeg om deze persoonlijk te testen.  

De eerste kennismaking 

Op het eerste zicht oogt het jacket zeer mooi, comfortabel en robuust. De voorgevormde 
luchtkamer omsluit bijna de volledige romp, maar hangt toch voor je zodat opblazen je niet 
hindert. 

Er zijn twee grote zijzakken voor het wegbergen van geïntegreerd lood aan de voorkant. 
Hierin kan je per zak 5 kg kwijt. Het afwerpen vraagt dan wel extra handelingen vergeleken 
met een gewone loodgordel. De zakken zijn zo dat ze ook met winterduikhandschoenen goed 
te openen zijn. Aan de achterkant zijn twee extra zakken voor 1,5 kg niet afwerpbaar lood 
aangebracht. Hierdoor kan je je niet alleen beter uitbalanceren en dus een groter comfort 
bereiken, je kan ook makkelijker inspelen op het verschil tussen zoet en zout water, op 
wisselende configuraties, enz.  

Ook de nekbescherming tegen het schuren van de riemen en de bekleding van de riemen zelf 
vallen op. Er zijn voldoende (6 D-ringen) vasthechtingspunten voor allerlei materiaal voorzien 
alsook, voor wie het interesseert, speciale opbergplaatsen voor een octopus, zowel links als 
rechts. Op de drie standaardplaatsen zitten ventielen met koordjes, waarvan 1 in de 
ontluchtingsdarm, zodat je als duiker vanuit verschillende posities kan ontluchten.  

De fles wordt door een combinatie van cilinderband en stalen gesp vast geklikt. Een snel, 
betrouwbaar en gemakkelijk systeem.  

Zonder in de fabricatiedetails te treden, lijkt de jacket zeer sterk. Het houdt een belofte 
voor een lange levensduur in, zelfs bij intens gebruik van zware flessen. Ik vrees dat dit 
uittesten een werk van jaren zal vergen waarvan ik het resultaat niet in dit artikel zou 
kunnen verwerken.  

Omgooien 

Door het geïntegreerd lood en de fles is het niet raadzaam om de combinatie vanuit 
rechtstaande positie op de rug te gooien. ‘Omgooien’ in een hoge zitpositie met een goed 
ondersteunde fles spaart de rug.  

De verstelbare schouderriemen met snelsluiting zorgden voor een snelle aanpassing. Ook met 
duikhandschoenen aan lukte dit. 

Bij het rechtstaan viel het comfort van het jacket onmiddellijk op. Het zware gewicht werd 
gelijkmatig over de heupen verdeeld en werd niet door de romp en schouders gedragen. Toch 
duwde het lood ook niet op de heupen zoals een standaard loodgordel dat wel duft te doen. 
Door de zachte afwerking waren er geen drukpunten en terwijl alles goed aansloot. Een 
perfecte pasvorm. 

Een echte test bestond natuurlijk uit een duik. Een jacket mag er nog zo goed en 
comfortabel uitzien, het is de duik die de echte kwaliteiten bepaald. 
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De duik 

Het gevoel van comfort boven water werd bevestigd onder de waterspiegel. Het was al een 
tijdje geleden dat ik met een gewoon jacket gedoken had, ik duik meestal met een wing, dus 
moest ik eerst een beetje wennen aan de andere ligging in het water. De X-Force gaf daarbij 
een grote stabiliteit en vertoonde geen neiging om me in een bepaalde positie te dwingen. De 
mogelijkheden tot uitloden en de grote luchtkamer waren hier niet vreemd aan. 

Ik probeerde allerlei posities uit: gewoon, rechtop, op de rug, ondersteboven, … Iedere 
positie voelde comfortabel aan en was stabiel. Ook het ontluchten lukte in de meest 
eigenaardige posities. Het was wel even zoeken naar het juiste ventiel, maar het lukte.  

Het duiken zelf vergde geen extra inspanning waardoor ik kon besluiten dat de stroomlijning 
goed was. Ook bij het volledig opblazen ondervond ik geen hinder. Het werd een beetje saai, 
want ook bij de dynamische testen verliep alles goed. 

Misschien kon ik iets ontdekken aan de oppervlakte, maar ook daar voldeed het jacket. 
Recht, op de rug of op de buik bleken geen problemen op te leveren. Ook een eindje 
zwemmen viel heel goed mee. 

Conclusie 

Uit de testen kon ik echt geen element ontdekken waardoor ik ook maar een randopmerking 
bij de boute bewering van de fabrikant kon plaatsen. De X-Force gaf wat hij beloofde en wat 
een recreatieve, beginner of doorgewinterd, duiker van een trimjacket verwacht. Alleen 
jammer dat er geen XXS-maat in bestaat, want anders zou deze jacket zeer populair bij 
jeugdduikers zijn. 
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Nuttige websites: 

www.scubapro.com  
www.youtube.com/watch?v=r9EE_orlZpY  

 


