Nieuwsbrief Texel International Airport: April 2009

TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT
NIEUWSBRIEF
ALGEMEEN
Texel International Airport heeft een goed vliegjaar 2008 achter de rug. In totaal
noteerden wij 24.007 vliegbewegingen en dat is het beste jaar sinds 1999. Ten opzichte
van 2007 betekent dit een stijging van 16%.
Dit heeft met name te maken met de goede baangesteldheid. Het vliegveld was slechts
op 12 dagen gesloten voor fixed wing verkeer en eveneens op 12 dagen gold een
beperkte openstelling. In 2002, het jaar voor de grote reconstructie, was het Texelse
vliegveld nog 76 dagen gesloten en op 63 dagen beperkt open.
Ook het eerste kwartaal van 2009 is ondanks het winterweer goed verlopen voor Texel
Airport. Januari en maart waren in de afgelopen 10 jaar nog nooit zo druk. Met totaal
3.364 vliegbewegingen, is 2009 het drukste eerste kwartaal van dit millennium.
Ook in de komende periode hopen wij weer veel verschillende soorten ‘luchtvaartuigen’
op Texel te mogen ontvangen.
U BLIJFT WELKOM VOOR TOUCH & GO’S
Doordeweeks zijn de touch and go’s op Texel nog steeds spotgoedkoop. Vanaf slechts
3,99 euro per stuk kunt u al uw landingen oefenen op de mooiste grasbaan van
Nederland. Ook jets en toestellen boven de 6.000 kg, zoals Citations, Dorniers 228 én
helikopers zijn van harte welkom op Texel!
In de zomerweekenden zijn de touch and go’s iets duurder, namelijk vanaf 7,25 euro
per stuk.
De lange baan 22-04 met een lengte van 1.115 meter (1.245 meter sloot tot sloot) is
nog niet zo lang terug helemaal opgeknapt. Daardoor hebben wij vrijwel geen
wateroverlast en blijft de baan supervlak. Voor de zwaardere toestellen is het toch
raadzaam om vooraf telefonisch contact met de havendienst op te nemen.

Beech King Air 90

Kustwacht Dornier 228

Politiehelikopter

Even wat voorbeelden:

MTOW < 1.500 KG
Touch & Go’s:
1ste landing:

Maandag t/m vrijdag
€ 3,99
€ 13,50

Weekend- en feestdagen
€ 7,25
€ 16,75

MTOW < 2.000 KG
Touch & Go’s:
1ste landing:

Maandag t/m vrijdag
€ 7,97
€ 25,75

Weekend- en feestdagen
€ 11,23
€ 29,50

Tarieven uitsluitend geldend voor toestellen in geluidsklasse 3 t/m 8, maar incl. BTW.
De weekendtarieven gelden alleen in de periode 1 april – 1 oktober 2009.
Voor andere tarieven, zoals een hogere gewichtsklasse of een geluidsklasse 1 of 2
vliegtuig kunt u contact met ons opnemen: 0222-311267. Wij stellen het op prijs als u
ons van te voren informeert over uw plannen.
En.. op Texel slijten uw banden niet!
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LEUKE BEZOEKERS
Afgelopen periode zijn er weer een aantal bijzondere bezoekers geweest op Texel
International Airport! Hier een selectie.

Op 4 maart 2009 werd Texel voor het eerst bezocht door een Embraer EMB-121 Xingu.
Het ging om de OO-SXC van Air Venture uit Antwerpen. OLT uit Duitsland vervoerde een
Texels gezelschap op 19 en 20 maart met een Airvan en een Islander.

In maart kwam de D-HORG van Rotorflug langs. Het bedrijf verzorgt dijkmetingen. De
Pitts PH-WDY vertrok op 19 maart naar thuisbasis Den Helder na restauratie bij
Vliegtuigonderhoud Texel. Dezelfde dag kwam een Chinook van de Royal Netherlands Air
Force even wachten op Texel, totdat zij welkom waren in de Romeo Four (= Vlieland).

De vliegscholen zijn een welkome klant op Texel. Van links naar rechts: AIS uit Lelystad,
Stella Aviation met vestigingen in Groningen, Teuge en Beek en de Martinair Vliegschool
uit Lelystad.

Op Lelystad staat tegenwoordig een prachtige Yak-3U. Op 6 december werd Texel
bezocht. Eveneens op Lelystad staat de D-FDAK, een Grand Caravan (21-2-2009). In de
afgelopen periode zijn er met een Partenavia van Sylt Air regelmatig bruinvistellingen
uitgevoerd boven de Noordzee.
FOTO’S OP WWW.TEXELAIRPORT.NL
Alle vliegtuigen die sinds juni 2003 op Texel zijn geweest, staan op onze website
www.texelairport.nl onder het kopje “Visitors” met foto! Ontbreekt uw vliegtuig nog?
Kom dan gauw langs en wij leggen het toestel vast op de gevoelige plaat. Uiteraard kunt
u de foto in hoge resolutie doorgestuurd krijgen per email.
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CIRCUIT HELE JAAR NAAR 1.000 ft
Begin mei wordt in de AIP gepubliceerd dat de circuithoogte op Texel het hele jaar op
1.000 ft ligt i.p.v. 700 ft. In de periode 1 april – 1 oktober zijn de weekendprocedures
weer geldig. Dit betekent dat er alleen in de weekenden via de reporting points wordt
aangevlogen. De procedures kunt u vinden op www.texelairport.nl onder “Pilot
Information”.
BRANDSTOF VAN BP AIR
Texel Airport heeft BP als leverancier en hanteert de BP-adviesprijzen als verkoopprijs.
De actuele prijzen zijn terug te vinden op onze site www.texelairport.nl onder “Landing
Fees”.
Helaas is het sinds maart 2009 niet meer mogelijk om met BP-Carnet te tanken op Texel,
omdat BP is gestopt met het accepteren van de carnets in de hele Benelux. Ook de
kaartlezers op Lelystad en Rotterdam worden (op korte termijn) vervangen door
betaalautomaten.
Uiteraard kunt u op Texel gewoon Avgas 100LL en Jet A1 tanken. U kunt contant betalen,
per pin of creditcard (VISA of Eurocard). Ook het tanken op rekening behoort tot de
mogelijkheden.
VLIEGVELDRESTAURANT
Het vliegveldrestaurant is net als het vliegveld dagelijks geopend. Sinds april heeft het
restaurant de nieuwe menukaart in gebruik. De menukaart is bijgevoegd en is tevens te
vinden op onze site. Het restaurant is te bereiken op: 0222-311313.
Hou onze site in de gaten voor aanbiedingen van het vliegveldrestaurant!
AIRPORT HOTEL TEXEL
Het luxe Airport Hotel Texel heeft een 4
sterren hotelclassificatie en wordt aanbevolen door de ”Michelin Gids 2009” en
ZOOVER Select”. Als u wilt overnachten in
een luxe suite kunt u contact opnemen met
dhr. Schrijn op 0222-311233 of een email
sturen naar info@airporthoteltexel.com.
Piloten krijgen nog steeds de speciale
pilotenkorting!
5th TEXEL TAILDRAGGER & OLD TIMER FLY-IN: 15, 16 & 17 MEI 2009
Op 16 mei 2009 organiseert de Stichting Texel Airshow voor de vijfde maal de Texel
Taildragger & Old Timer Fly-in. De fly-in vervangt de Texel Airshow. De volgende airshow
staat gepland in 2010.
Zaterdag 16 mei zijn alle taildraggers en old timers vanuit heel Europa welkom op Texel.
Ook alle andere vliegtuigen zijn natuurlijk van harte welkom op Texel Airport om te
genieten van alle verschillende soorten vliegtuigen. Slottijden zijn niet nodig, maar graag
wel even van te voren aanmelden per email!
Arriveren kan al op vrijdag, maar op de zaterdag ligt het zwaartepunt van de fly-in.
De organisatie heeft prijzen in drie categorieën:
• Bob Schreiner Memorial Trophy voor de oudste taildragger/old timer
• Texel Airport Trophy voor de mooiste taildragger/old timer in orginele staat
• Texel Airshow Trophy voor de taildragger die de langste afstand heeft afgelegd
om Texel te bereiken
Behalve deze prijzen zijn er aan de Texel Airport Trophy ook drie interessante
beloningen gekoppeld, t.w.
• Voor de winnaar:
75 liter Avgas 100LL of Jet A-1
• Voor de runner-up:
50 liter Avgas 100LL of Jet A-1
• Voor de nummer 3:
25 liter Avgas 100LL of Jet A-1
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De winnaars van de Bob Schreiner Memorial Trophy en de Texel Airshow Trophy
krijgen ook 75 liter brandstof.
Voor meer informatie over de fly-in en overnachtingsmogelijkheden, check regelmatig
onze website www.texelairport.nl. Aanmelden kan ook via de website.
NIEUWE STRUCTUUR TEXEL AIRPORT NV
Op 3 december 2008 kwam voor het eerst de Raad van
Commissarissen bijeen van Texel Airport NV. De RvC
bestaat uit R. Hijmans (Den Helder Airport, namens
vrienden), R. Bleeker (Rabobank, namens gemeente
Texel), M. Schröder (voorzitter, namens gem. Texel), E.
de Bruijn (directeur) en C. den Ouden (Hotel Opduin,
namens vrienden). Op de foto ontbreekt J. Glaubitz
(namens Kamer van Koophandel).
De aandeelhouders zijn:
• Gemeente Texel met 47,6%
• Stichting vrienden van Luchtvaartterrein Texel met 47,6%
• Kamer van Koophandel Noordwest-Holland met 4,8%
Texel Airshow 2007 & 2010
De DVD van de Inproject Texel Airshow 2007 is nog steeds verkrijgbaar. Deze 70
minuten durende compilatie van de show kunt u kopen bij de havendienst voor 17,50
euro. Bent u niet in de gelegenheid om de DVD zelf te kopen op Texel, dan kunt ook de
DVD bij ons bestellen. Voor 20,00 euro sturen wij de DVD dan naar u toe. Bestellen kan
eenvoudig door een email te sturen naar info@texelairport.nl.
De volgende airshow is in 2010. Binnen een paar maanden weten wij op welke datum de
10de Texel Airshow gaat plaatsvinden. De datum wordt bekend gemaakt op onze site en
op www.texelairshow.nl. Om er weer een spetterende show van te maken zijn wij reeds
op zoek naar sponsors. Ook zullen wij bedrijven weer de mogelijkheid aanbieden om een
VIP-tent met catering af te huren voor maximaal 50 personen. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met 0222-311267 of emailen naar info@texelairport.nl.
Vanaf 1 januari 2010 kunt u weer een slottijd aanvragen voor de Texel Airshow 2010.
AGENDA: WAT TE DOEN OP TEXEL
Bent u op zoek naar een excuus om naar Texel te gaan, hier volgen enkele tips van
evenementen op Texel in het komende jaar:
•

19 april

•
•
•
•

30 april
11-13 mei
15-17 mei
13 juni:

•
•
•

11 juli
11-13 sept
9-11 okt

Open Dag Texel Airport: Alle bedrijven op het vliegveld houden
open huis van 11.00 – 17.00 uur.
Koninginnedag: Paracentrum Texel Boogie
Europa en RV Fly-in
5th Texel Taildragger & Old Timer Fly-in
Ronde om Texel: Grootste Catamaran race ter wereld met
feestavond met bekende artiesten op het strand.
Island Samba, zie ook www.islandsamba.nl.
Texel Culinair, zie ook www.texelculinair.nl.
Texel Blues Festival, zie ook www.texelblues.nl.

Uiteraard kunnen u én uw toestel op Texel blijven overnachten. Wij zijn graag bereid om
u te helpen om geschikte accommodatie te vinden. Wellicht is er zelfs plek in de hangaar
voor uw vliegtuig.
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TEXEL, MEER DAN ALLEEN VLIEGVELD...
De meeste vliegers komen naar Texel voor een kop koffie en de appelgebak met
slagroom. Er zijn echter nog veel meer leuke dingen op Texel te doen. Zo worden via de
havendienst fietsen verhuurd, want Texel beschikt over een zeer uitgebreid fietspadnetwerk. Ecomare is HET zeehondenopvangcentrum van Nederland en het Juttersmuseum is meer dan de moeite van een bezoek waard! Verder is De Slufter een ideaal
navigatiepunt om het vliegveld te vinden. Dit prachtige natuurgebied ligt slechts op 2
kilometer van het vliegveld en is een heerlijke plek om even uit te waaien of tot rust te
komen.

TOT SLOT
Wilt u dit soort nieuwsbrieven in de toekomst niet meer ontvangen? Dan kunt u ons
mailen op info@texelairport.nl, wij zullen u uit de mailinglist verwijderen.
U ben altijd van harte welkom op het groenste vliegveld van Europa!
Happy landings en tot gauw op Texel.
Ed en Mike de Bruijn
Texel International Airport - Postweg 120 - 1795 JS De Cocksdorp - Texel, The
Netherlands - Tel: +31 (0) 222 311267 - Fax: +31 (0) 222 311250 –
@: info@texelairport.nl - I: www.texelairport.nl - I: www.texelairshow.nl

