
-Persbericht- 

 

“Instructeurs Indoor Skydive Roosendaal nemen deel aan WK Indoor Skydiven in Praag” 

 

Roosendaal, donderdag 15 oktober 2015 

 

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober nemen Joey van Gils en Rick Verbunt deel aan het allereerste 

WK Indoor Skydiven in Praag. Joey en Rick werken beiden als instructeur bij Indoor Skydive 

Roosendaal en kijken uit naar het spectaculaire evenement. 

 

De twee instructeurs namen in april dit jaar deel aan de Bedford World Challenge, waar zij door de 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) werden benaderd voor het WK.  

Zij stemden toe en daarom zullen zij volgende week onder de teamnaam ISR Freefly de strijd aangaan 

met 15 andere teams (uit 13 landen) in de categorie Dynamic 2-Way Open. “Voor het eerst kunnen 

we ons serieus meten met de wereldtop; daar kijken we heel erg naar uit”, aldus Joey. ISR Freefly is 

niet het enige team dat Nederland vertegenwoordigt. Ook Murphy Mania hoopt hoge ogen te gooien 

tijdens het WK in de categorie 4-Way-FS. 

 

Dynamic 2-Way 

Dynamic 2-Way is een bijzondere discipline binnen het indoor skydiven welke steeds populairder 

wordt. In tweetallen vlieg je diverse rondes. Hierbij gaat het om snelheid of om creativiteit. Bij de 

rondes waar het om snelheid gaat, moet je in tweetallen synchroon zo snel mogelijk een vastgestelde 

routine vliegen. In de vrije rondes staan creativiteit en expressie centraal. Dit is dan ook de essentie 

van Freefly.  

De feiten op een rij 
De 200 deelnemers van het kampioenschap zijn officieel erkend als nationale teams. In totaal zijn 24 
landen vertegenwoordigd en in sommige gevallen komen er verschillende teams uit voor één land. Er 
wordt gevlogen in 5 disciplines: 4-way-FS, 4-way-VFS, Dynamic 4-way, Dynamic 2-way en Solo 
Freestyle. Daarnaast is er de 4-Way-FS female en nemen junioren het tegen elkaar op in de Solo 
Freestyle junior. 
 
Het programma 
Het evenement, dat de boeken in zal gaan als het eerste Indoor Skydive wereldkampioenschap ooit, 
is verspreid over 4 dagen. Op woensdag 21 oktober worden de teams geregistreerd, op donderdag 
22 oktober staat er een openingsceremonie gepland en op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober vind de 
wedstrijd plaats. Het evenement wordt afgesloten met een prijsuitreiking.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Niet voor publicatie  
 
Voor meer informatie, beeldmateriaal, rondleidingen, interviews of andere redactionele aandacht 
kunt u contact opnemen met:  
 
Carlijn Kloet 
Online Content Marketeer 
+31 (0)85 902 0606 
 
E-mail: marketing@sis-leisuregroup.nl / c.kloet@sis-leisuregroup.nl 

mailto:c.kloet@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. Op 28 november organiseert Indoor Skydive Roosendaal zelf 
een Grand Prix. 
 
Website Indoor Skydive Roosendaal: www.indoorskydive.com  
Beeldmateriaal van Team ISR Freefly: https://youtu.be/Ch_bzkT8Fb4 

Facebook Team ISR Freefly: https://www.facebook.com/ISRFreefly  
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