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Professionaliteit, passie en strijd kleuren zevende editie van de ISR 

Grand Prix 

Roosendaal, 28 november 2016 
 
Afgelopen weekend was Indoor Skydive Roosendaal locatie nummer 1 voor iedere gepassioneerde 
en competitieve indoor skydiver. Voor de zevende keer werd hier de ISR Grand Prix georganiseerd, 
inclusief het Nederlands Kampioenschap indoor skydiven. In totaal gingen 52 teams, afkomstig uit 
9 landen, de strijd aan in de Roosendaalse windtunnel. Dit jaar niet alleen voor de meeste punten, 
maar ook om zo veel mogelijk geld op te halen voor Fight Cancer. 
 
Een indoor skydive wedstrijd bieden die voor alles klassen toegankelijk en uitdagend is, dat was 
zeven edities geleden het idee van Indoor Skydive Roosendaal achter de Grand Prix. Inmiddels is dit 
jaarlijks terugkerende event uitgegroeid tot één van de gezelligste én grootste indoor skydive 
competities ter wereld. Sinds twee jaar wordt de ISR Grand Prix officieel erkend als Nederlands 
Kampioenschap.  
 
Wedstrijddisciplines 
Gedurende de ISR Grand Prix is er gevlogen in twee wedstrijddisciplines: Formation Skydiving (FS4) 
en Dynamic 2-way (D2W). Formation Skydiving bestaat uit 4 teamleden die zoveel mogelijk figuren 
vliegen binnen 35 seconden wedstrijdtijd. Bij Dynamic 2-way hebben de teams, bestaande uit 2 
personen, een vooraf bepaalde choreagrafie uitgevoerd binnen een zo snel mogelijke tijd.  
 
Winnaars 
De grote winnaars van de ISR Grand Prix zijn Thunder ISR in de discipline Formation Skydiving (FS4 
AAA) en ISR Dynamic Dutchies in de discipline Dynamic 2-way (D2W). Naast deze winnaars vielen er 
nog meer prijzen te verdelen. Zo werd HF Flying Circus eerste in de categorie FS4 AA, 4Flux eerste in 
de categorie FS4 A en AEROPOTAM'S eerste in de categorie FS4 Rookie.  
 
Nederlandse Kampioenen 
De Nederlandse teams die het hoogst scoorden in deze disciplines mogen zich vanaf nu Nederlands 
Kampioen noemen. Dit is M4trix in de categorie FS4 A, Orange Black In de categorie FS4 AA, Flying 
Circus In de categorie FS4 A, V Power in de categorie FS4 Rookie en ISR Dynamic Dutchies in de 
discipline Dynamic 2-way.  
 
Fight cancer 
Nieuw dit jaar was de samenwerking met Fight Cancer. Alle teams gingen samen de strijd aan tegen 
kanker, door zich voor hun prestaties te laten sponsoren. In totaal werd er een bedrag van € 9.326,60 
opgehaald.  
 
De resultaten van deze zevende ISR Grand Prix werden gevierd met een knallend feestje in Bravo24. 
De volgende editie staat gepland op 25 november 2017. 
 

 
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 ISR Grand Prix: www.isrgp.nl  

Website Indoor Skydive Roosendaal: www.indoorskydive.com 
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