
-Persbericht- 

“Instructeurs Indoor Skydive Roosendaal trots op deelname WK Indoor 

Skydiven Praag” 

Roosendaal, dinsdag 27 oktober 2015 

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober vond de allereerste editie van het WK 

Indoor Skydiven plaats in Praag. Joey van Gils en Rick Verbunt, beiden 

werkzaam als instructeur bij Indoor Skydive Roosendaal, vertegenwoordigden 

Nederland in de categorie Dynamic 2-Way Open en behaalden de elfde plaats. 

 

Onder de naam ISR Freefly hebben Joey van Gils en Rick Verbunt gestreden tegen 15 

andere teams. Een elfde plaats is een bijzondere prestatie, zeker gezien het feit dat dit 

de tweede keer was dat het duo überhaupt deelnam aan een wedstrijd. Rick en Joey zijn 

dan ook zeer tevreden met het resultaat en kijken terug op een mooi WK. "We zijn 

ontzettend trots dat wij Nederland hebben mogen vertegenwoordigen op het WK Indoor 

Skydiven. We hebben alles gegeven en van het begin tot het einde ontzettend genoten. 

Deze ervaring pakken ze ons nooit meer af," aldus Joey. 

Eerste officiële WK 

Indoor skydiven in wedstrijdvorm komt vaker voor, maar dit was het allereerste 

wereldkampioenschap. De 200 deelnemers vertegenwoordigden maar liefst 24 landen en 

alle deelnemende teams zijn officieel erkend als nationale teams. Joey en Rick werden 

eerder dit jaar door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) 

benaderd om deel te nemen aan het WK en van hun deelname hebben zij geen minuut 

spijt. "Het niveau was bizar hoog, ik ben dan ook enorm blij met ons resultaat! Wij gaan 

nóg harder trainen en nóg meer wedstrijden bezoeken, want de sfeer onder de 

deelnemers was geweldig", aldus Joey. 
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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  

 

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   

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

Facebook WK Skydiving: https://www.facebook.com/WISC2015?fref=ts  
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