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Indoor Skydive Roosendaal organiseert grootse 2Tunnel wedstrijd 

 
Roosendaal, 27 januari 2017 
 
Op zondag 29 januari organiseert Indoor Skydive Roosendaal de grootste 2Tunnel wedstrijd in 
Nederland tot nu toe. Met deze 2 persoons indoor skydive competitie willen de organisatoren een 
unieke wedstrijd organiseren die niet alleen voor de absolute top toegankelijk is, maar juist de 
breedtesport binnen het reguliere- en indoor skydiven stimuleert.  
 
Laagdrempelige tunnelwedstrijd 
Maar liefst 29 teams hebben zich ingeschreven voor de 2-mans wedstrijd, een record aantal 
deelnemers. De competitie is bedoeld als laagdrempelige tunnelwedstrijd waar iedereen aan mee 
kan doen. Van rookie tot gevorderd niveau. Normaal gesproken zijn formatie wedstrijden met vier of 
acht personen. Door het verlagen van de deelnemers naar twee personen per team wordt de 
wedstrijd minder complex en dus toegankelijker voor alle niveaus.  
 
Grootser en meerdere niveaus 
De komende 2Tunnel editie is grootser dan ooit. Naast het formatie vliegen, waarbij alle deelnemers 
binnen een bepaald tijdsbestek zoveel mogelijk vooraf vastgestelde figuren moeten vliegen,  zijn er 
twee nieuwe disciplines toegevoegd: mixed formation (buik- en rugvliegen) en head up (zitvliegen). 
Hiermee wil de organisatie ook freeflyers aanspreken. Iedereen die mee doet aan de wedstrijd, 
maakt kans op leuke prijzen. 
 
Meerdere edities volgen 
Na de aankomende 2Tunnel staan alweer twee nieuwe edities op de kalender: 2 april en 24 
september 2017. Wie het spektakel niet wil missen, is zondag van harte welkom om tussen 8.00 en 
16.00 uur de wedstrijd te aanschouwen.   
 

Niet voor publicatie 
Voor meer informatie, beeldmateriaal, rondleidingen, interviews of andere redactionele 
aandacht kunt u contact opnemen met: 
 
Alissa Iriks 
Communicatie & PR 
+31 (0)85 902 0606 
E-mail: a.iriks@sis-leisuregroup.nl  
 
Indoor Skydive Roosendaal 
Indoor Skydive Roosendaal is het eerste Indoor Skydive Centrum in de Benelux en de enige in 
Nederland. Bij Indoor Skydive Roosendaal is het mogelijk om de unieke ervaring van een vrije val te 
beleven zonder uit een vliegtuig te hoeven springen. Tijdens het indoor skydiven staat men altijd 
onder begeleiding van een professionele instructeur. Dit zorgt ervoor dat echt iedereen, van jong tot 
oud, deze unieke ervaring kan beleven. Behalve recreanten zijn er ook diverse teams die regelmatig 
komen trainen op het (indoor) skydiven.  
 
Website Indoor Skydive Roosendaal: www.indoorskydive.com 
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