
BVVF Noodparachute-checklist NL versie 1.1 2021-12-03 
Deze lijst is een hulpmiddel, geen handleiding. Hoewel alles gedaan werd om ervoor te zorgen dat de inhoud zo 
nauwkeurig en volledig mogelijk is, laat de diversiteit van het materiaal dit niet toe. Het plooien en installeren 

van een parachute gebeurt altijd en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van degenen die ze uitvoeren. 

Controlelijst voor noodvalschermbeheer 

Informatie 

Plooier(s):...................................................................................... 

Installateur(s):................................................................................ 

Datum van plooien: ................  Datum van installatie: ................ 

 

Parachute (merk, model, jaar, serienummer) 

………………………………………………………………… 

Harnas (merk, model) 

………………………………………………………………… 

Gebruikte pod: parachute / harnas / andere (schrap wat niet past) 

Opmerkingen : 
 

 

 

 

 

Controle 

□   Geen scheuren in de stof 

□   Geen vlekken die de stof hebben verzwakt of plakkerig maakten 

□   Controle van de naden 

□   Controle van de staat van de vanglijnen 

□   Nakijken of de vanglijnen juist liggen 

□   Correcte verbinding(en) vanglijnen – riser(s) 

□   Juiste centrering van de apex  

□   Keuze van de gebruikte pod (geleverd met de parachute of het harnas) 

□   Compatibiliteit van de gebruikte pod met de parachute EN het harnas 

□   Controle van de goede staat van de pod 
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Plooien van de parachute 

□   Beschikbaarheid van de plooihandleiding van de fabrikant 

□   Begrip van de plooimethode van de fabrikant 

□   De plooiruimte schoonmaken  

□   Initiiële hardware-inventaris  

□   Naleving van de door de fabrikant aanbevolen plooimethode  

□   Recupereren van het materiaal dat wordt gebruikt voor het plooien 

(vanglijn!!)  

□   Nieuwe elastieken om de vanglijnen op te plooien of “laveren” (in 8’en 

of niet) 

□   Voldoende lengte vanglijnen buiten de pod laten 

□   Openingstest pod (uitsluitend met het gewicht van de parachute) 

Installatie in het harnas 

□   De handgreep is niet te kort (om extractie mogelijk te maken) 

□   De handgreep is niet te lang (om verwarringen te voorkomen) 

□   De handgreep is correct en op de juiste plaats op de pod bevestigd 

□   Correcte en veilige verbinding(en) parachute – harnas 

□   De grootte van het harnascompartiment is aangepast aan die van de pod 

□   De pod wordt in de goede richting in het compartiment van het harnas 

geplaatst 

□   De baan van de vanglijnen van de parachute is correct (aan de 

buitenzijde) 

□   Het harnascompartiment is correct gesloten (in de juiste volgorde) 

Verificatie 

□   Extractietest 

□   Inventaris van de einduitrusting (niets mag ontbreken) 

 


