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Internationale skydive top voert dubbele strijd tijdens de ISR GP 

Zaterdag 26 november zevende editie ISR Grand Prix bij Indoor Skydive Roosendaal 

 
Roosendaal, 23 november 2016 
 
Op zaterdag 26 november gaat de internationale indoor skydive top de strijd aan tijdens de ISR 
Grand Prix. Aan deze zevende editie van het Nederlands Kampioenschap indoor skydiven nemen 
maar liefst 52 teams, afkomstig uit 9 verschillende landen deel. Extra bijzonder aan dit jaar is dat 
de deelnemers niet alleen strijden voor een felbegeerde podiumplek, maar ook de strijd aangaan 
tegen kanker. 
 
Tijdens de wedstrijd wordt er gevlogen in twee disciplines: Formation Skydiving (FS4) en Dynamic 2-
Way (D2W). Bij de FS4 vliegt een team van 4 personen zoveel mogelijk figuren binnen een bepaalde 
tijd. Bij de meer expressieve discipline Dynamic 2-Way voeren de teams, bestaande uit 2 personen, 
een vooraf bepaalde choreografie uit binnen een zo snel mogelijke tijd uit. 
 
Love life, let’s fight! 
Voor het eerst sinds het bestaan van de ISR Grand Prix slaat Indoor Skydive Roosendaal de handen 
ineen met organisatie Fight Cancer om de wedstrijd in te zetten voor het gevecht tegen kanker. 
“Binnen onze organisatie zijn we meerdere malen geconfronteerd met deze verschrikkelijke ziekte. 
Dat raakt je. Daarom hebben we besloten met al onze teams letterlijk te strijden tegen kanker”, aldus 
Nicky Broos, algemeen directeur van Indoor Skydive Roosendaal. Teams kunnen zich per punt wat ze 
binnen de wedstrijd scoren laten sponsoren. Hoe meer punten, des te meer geld ze ophalen. Indoor 
Skydive Roosendaal sponsort alle deelnemende teams met € 1,00 per punt. 
 
Unieke competitie 
In 2010 besloot Indoor Skydive Roosendaal met de komst van de ISR Grand Prix een wedstrijd te 
bieden die niet alleen voor de hoogste klasse, maar ook voor Rookie teams toegankelijk is. Inmiddels 
is de GP uitgegroeid tot één van de grootste evenementen in haar soort. De vlotte organisatie, 
huiselijke sfeer, passie voor de sport en verschillende niveaus maken het een unieke competitie. 
 
26 november 2016 
Wie een kijkje wil nemen bij de ISR GP is op zaterdag 26 november van harte welkom bij Indoor 
Skydive Roosendaal. De aftrap van de wedstrijd is om 9.30 uur. De prijsuitreiking is om 20.00 uur, 
gevolgd door een feestje in restaurant Bravo24. 
 
 

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 
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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 ISR Grand Prix: www.isrgp.nl  
Website Indoor Skydive Roosendaal: www.indoorskydive.com 
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