
Routebeschrijving
Vanaf rijksweg A13 neem je afslag 11 (Rotterdam Airport). Volg de 

borden Rotterdam Airport. Bij het oprijden van het vliegveldterrein 
neem je de eerste weg links (voor het bezinestation). Na 150 
meter zie je ons clubgebouw aan de linkerkant staan. Je auto 

kan je het best parkeren op het parkeerterrein van het 
vliegveld (voordelige uitrijkaarten zijn verkrijgbaar bij 

Skydive Rotterdam).

	 	 	 Skydive	Rotterdam
   Zaventembaan 5, 3045 AR Rotterdam
	 	 	 Telefoon: (010) 415 94 50, Fax: (010) 462 56 71
	 	 	 E-mail: jump@skydiverotterdam.com
   Internet: www.skydiverotterdam.com De ultieme kick!

SKYDIVE ROTTERDAM

TANDEMS  
PARASHOWS  

AFF-OPLEIDINGEN

FD-folder_FINAL_2.indd   2-3 19-7-2007   12:40:13



Parashows
Wil je een groot publiek trakteren op een spectaculaire verrassing? Voor 
elke gelegenheid en op vrijwel elke locatie in Zuid Holland (en daarbuiten) 
verzorgen wij kleurrijke parashows. Zo landen wij bij feestelijkheden 
regelmatig op voetbalvelden van de grotere en kleinere clubs in de regio. 
Ook springen wij bij andere evenementen zoals bedrijfsopeningen, jubilea, 
vliegshows, productpromoties of sportactiviteiten. Wij denken graag met 
je mee over de ideale invulling van de parashow. Zo is het mogelijk dat de 
springers sponsorvlaggen, gekleurde linten of rookpotten meenemen tijdens 
de sprong. Dit maakt de parashow extra speciaal en zorgt voor maximale 
publiciteit. Het is zelfs mogelijk de parashow te combineren met een tandemsprong. 
Op onze website www.skydiverotterdam.com vind je meer informatie inclusief 
foto´s en video’s.

Recreatief	springen
Springen boven een wereldstad als Rotterdam heeft natuurlijk zijn 
charmes. Met onze Cessna 208 kunnen 19 springers tegelijkertijd omhoog 
gebracht worden. In het nabij gelegen dorpje Rhoon bevindt zich onze dropzone waar 
de busjes klaar staan om de skydivers weer snel naar het clubhuis op Rotterdam Airport te 
brengen. Voor leerlingen hebben wij diverse huursets tot onze beschikking. Onze instructeurs 
staan altijd klaar om je verder te helpen. Kom ook eens langs om alleen, samen of met je team 
een sprong te maken en naderhand in ons gezellige clubhuis na te praten. In de winterperiode 
zijn wij geopend op zaterdag en de zondag. In de zomerperiode springen we ook op bepaalde 
doordeweekse avonden. Voor actuele informatie kun je natuurlijk altijd op onze website 
kijken www.skydiverotterdam.com.

Tandemspringen,	de	ultieme	kick!
Van ongeveer vier kilometer hoogte uit 
een vliegtuig springen en dan bijna 
een minuut naar beneden vallen zorgt 
bij veel tandempassagiers voor een 
onbeschrijflijk mooie ervaring die 
ze vaak niet eens onder woorden 
kunnen brengen. Deze unieke ervaring 

begint bij ons op Rotterdam Airport waar 
wij onze thuisbasis hebben. Je krijgt op de 
grond eerst een uitgebreide instructie van een 
professionele tandemmaster. Als je 

    helemaal voorbereid bent op de sprong stap 
je in het vliegtuig en vlieg je naar een hoogte van vier kilometer om de sprong van je leven te 
maken. In het vliegtuig krijg je de laatste instructies van je tandemmaster en ben je klaar voor de 
ultieme kick. Zittend op het randje van het vliegtuig is het niets anders dan genieten van 
het uitzicht, de gierende wind en de adrenaline die door je lichaam stroomt. Samen met 
je tandemmaster maak je een vrije val waarbij snelheden van ruim 200 kilometer per uur 
worden bereikt. Nadat de parachute geopend is, vlieg je nog ongeveer vijf minuten boven 
de Albrandswaard met uitzicht op Rotterdam. Wil je dit spectaculaire moment nabeleven 
of aan anderen laten zien? Van jouw tandemsprong kan een dvd-opname en/of fotoserie 
worden gemaakt. In dat geval springt er een cameraman mee die de hele ervaring vastlegt. 
Je kunt direct reserveren via onze website www.skydiverotterdam.com of door te bellen 
met 010-4159450. Tot snel!

AFF	Accelerated	Free	Fall
Skydive Rotterdam biedt een vernieuwend en uitgebreid opleidingsprogramma met snelle 
leerresultaten. Na afronding van de volledige opleiding ben je AFF gegradueerd en mag je 

zelfstandig vrijeval sprongen gaan maken! Bij de AFF-opleiding begin je met een gedegen 
grondopleiding waarbij veiligheid voorop staat. Daarna maak je al bij de eerste 

sprong een vrije val vanaf vier kilometer hoogte met twee AFF-instructeurs 
aan je zijde om je te begeleiden. Skydive Rotterdam biedt verschillende 

AFF-opleidingen die aansluiting vinden bij ieder budget en naar ieders 
wensen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een unieke opleiding te volgen 

waarbij de vrijeval sprongen gecombineerd 
worden met sessies in de enige windtunnel van 

Nederland te Roosendaal. Wist je dat het ook 
mogelijk is om de AFF-cursus in het buitenland te 

volgen? Kijk op onze website 
www.skydiverotterdam.com voor 
de mogelijkheden, 
opleidingsdata en 
geef je op!

waardebon

Met	een	waardebon	kun	je	een	tandemsprong	aan	iemand	cadeau	geven.	

Bel	(010)-415	94	50	of	kijk	op	www.skydiverotterdam.com	voor	

meer	informatie	of	het	maken	van	een	afspraak.
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