
 

PERSBERICHT 

Airspace Indoor Skydiving, gastheer van de vierde Indoor Skydiving Wereldbeker en 
de tweede Europese kampioenschappen, met steun van de Royal Aero Club België 

Gosselies, 06/03/2022  

Tijdens de eerste week van april is de vrijevalsimulator Airspace Indoor Skydiving het toneel 
van een exclusief schouwspel in het hart van Charleroi. Dan ontmoeten de beste atleten in 
indoorskydiven elkaar tijdens de wereldbeker en de Europese kampioenschappen. 

Meer dan 400 sportievelingen vertegenwoordigen 25 landen met 150 teams, van de 
Verenigde Staten en Aziatische landen tot en met Australïe en Noorwegen. Ze meten zich 
solo of in teamverband met elkaar in artistieke disciplines en snelheidsproeven, onder de 
waakzame ogen van de Fédération Aéronautique Internationale (F.A.I.).  

De aftrap wordt gegeven tijdens de openingsceremonie op dinsdag 6 april om 18.00 uur, in de 
aanwezigheid van de lokale en sportieve autoriteiten. De competitie vindt plaats van 7 tot 9 
april en eindigt met een officiële uitreiking van de medailles en bekers. 

Deze vierde editie van de wereldbeker wordt georganiseerd door Airspace Indoor Skydiving, 
de allereerste die een vrijevalsimulator in België opstartte. Het centrum staat wereldwijd 
bekend in het milieu van het sportieve parachutisme. Professionele skydivers stellen de 
hoogtechnologische installatie meer dan op prijs. 

Op dit belangrijke event verwacht Airspace dagelijks 750 bezoekers. Het Waalse bedrijf 
werkt bewust met lokale ondernemingen om de Belgische gastronomie en savoir-faire te laten 
ontdekken. Deelnemers, jury, familieleden en toeschouwers zullen hun smaakpapillen kunnen 
verwennen met frieten, hamburgers, bioproducten, wafels, bieren en chocolade. 

Het Airspaceteam is al maanden bezig met de voorbereiding van dit unieke en vernieuwende 
event. Beide wedstrijden zijn een uitgelezen kans voor het Belgische familiebedrijf om zich 
internationaal verder te ontwikkelen en zijn partners en de stad Charleroi in de kijker te 
zetten. Voor toeschouwers is het dé gelegenheid om een magische en verrassende sport te 
ontdekken. 

Wedstrijdwebsite: https://airspace2022.com                       
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