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Roosendaal, 30 november 2015 

 

Afgelopen weekend stond Indoor Skydive Roosendaal volledig in het teken van de ISR Grand Prix. 

Het internationale evenement werd voor de zesde keer georganiseerd. In totaal gingen 47 teams, 

afkomstig uit 7 landen, met elkaar de strijd aan.  

 

De grote winnaars van de ISR Grand Prix zijn M4trix in de discipline Formation Skydiving (FS4) en ISR 

Dynamic Dutchies in de discipline Dynamic Flying (D2W). Bij FS4 is het de bedoeling dat het team, 

bestaande uit 4 personen, zoveel mogelijk figuren maakt binnen een bepaalde tijd. Bij D2W voeren 

de teams een vooraf ingestudeerde choreografie uit. Dit onderdeel staat bekend als de meest 

expressieve discipline van het indoor skydiven. Omdat het evenement sinds vorig jaar ook officieel 

erkend wordt als Nederlands Kampioenschap mogen deze twee teams zich ook meteen Nederlands 

Kampioen noemen. “Na het behalen van de 11e plek op het WK in Praag, zijn wij enorm trots dat we 

ons nu ook Nederlands Kampioen mogen noemen”, aldus Joey van Gils van ISR Dynamic Dutchies. 

 

Liefde voor de sport 

Voor veel deelnemende teams vormt het evenement een reünie en liefde voor de sport staat dan 

ook centraal. Dit zorgt voor een perfecte sfeer. De populariteit van het evenement blijkt wel uit het 

feit dat het Griekse team Blue Rebels de Grand Prix bij Indoor Skydive Roosendaal boven het indoor 

skydive evenement ‘Clash of Champions’ in Dubai verkoos. “Wij stoppen onze ziel en zaligheid in de 

organisatie van dit evenement. We zijn dan ook bijzonder trots dat de Grand Prix inmiddels is 

uitgegroeid tot zo’n groot internationaal evenement”, aldus algemeen directeur Nicky Broos.  

 

Overige winnaars 

Behalve de gouden medailles voor M4trix en ISR Dynamic Dutchies vielen er nog meer prijzen te 

verdelen. Zo werd Blue Rebels (Griekenland) eerste in de categorie FS4 AA, Jetmax (België) eerste in 

de categorie FS4 A en Vertical Fury (België) eerste in de categorie FS4 Rookie. De Nederlandse teams 

die het hoogst scoorden in deze disciplines mogen zich vanaf nu Nederlands Kampioen noemen. Dit 

is Shinobi in de categorie FS4 AA, 4Flux in de categorie FS4 A en Maar wij hebben Paulientje in de 

categorie FS4 Rookie.  

 

Zo’n succesvol evenement smaakt natuurlijk naar meer. Daarom staat de volgende editie van de ISR 

Grand Prix al gepland op 26 november 2016. 

 

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  
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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.  
 
Promotie video ISR Grand Prix: http://bit.ly/1SH0q7Z  
Website ISR Grand Prix: www.isrgp.nl  
Website Indoor Skydive Roosendaal: www.indoorskydive.com 
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