Nieuwsbrief Texel International Airport: Oktober 2008

TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT
NIEUWSBRIEF
ALGEMEEN
Texel International Airport heeft het hoogseizoen weer achter de rug. Tot nu toe is het
qua vliegbewegingen een goed jaar. Over de eerste 9 maanden van dit jaar verwerkten
wij 20.925 vliegbewegingen en dat betekent een toename van 19% ten op zichte van
vorig jaar. Alleen het jaar 2006 was tot 1 oktober dit millenium drukker. Het verschil van
54 bewegingen is echter te verwaarlozen.
Ondanks deze goede cijfers heeft Texel nog voldoende geluidsruimte in de geluidszone.
De zone van Texel loopt overigens over de periode 1 april 2008 tot en met 30 maart
2009. Dat betekent dat wij in de komende maanden gewoon door kunnen blijven vliegen!
Dus... U bent nog steeds van harte welkom op het Texelse gras.
TOUCH & GO’S BLIJVEN GOEDKOOP OP TEXEL!
Vanaf 1 oktober tot 1 april 2009 zijn de touch and go’s op Texel nog steeds
spotgoedkoop, dus ook in de weekenden! Vanaf slechts 3,99 euro per stuk kunt u al uw
landingen oefenen op de mooiste grasbaan van Nederland. Ook toestellen boven de
6.000 kg, zoals Citations, Dorniers 228 én helikopers zijn van harte welkom op Texel!
De hoofdbaan 22-04 is tijdens de reconstructie voorzien van een laag lavakorrels met
daarboven de groene grasmat. Dit zorgt voor een vlakke baan, snelle afwatering én de
baan houdt heel lang zijn draagkracht! Voor de zwaardere toestellen is het toch
raadzaam om vooraf telefonisch contact met de havendienst op te nemen.

Citation 501 op 12 oktober.

Dornier 228 aan het trainen.

Robinson R44 in het circuit.

Even wat voorbeelden:
Een toestel tot 1500 kg in geluidsklasse 3 t/m 8:
Overlandtarief
Touch & Go tarief

Tarief
€ 13,15 (Incl. BTW)
€ 3,99 (Incl. BTW)

Een toestel tot 2000 kg in geluidsklasse 3 t/m 8:
Tarief
Overlandtarief
€ 25,15 (Incl. BTW)
Touch & Go tarief
€ 7,97 (Incl. BTW)
Een toestel tot 3000 kg in geluidsklasse 3 t/m 8:
Overlandtarief
Touch & Go tarief

Tarief
€ 37,10 (Incl. BTW)
€ 11,96 (Incl. BTW)

De overlandtarieven gelden tot 1 januari 2009. In 2009 vindt er een kleine verhoging plaats. De
touch and go’s blijven onveranderd laag!

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 jaar zijn er weer een aantal bijzondere bezoekers geweest op Texel
International Airport! Hier een selectie.

Op 12 oktober landde de Cessna 501 PH-DEZ op Texel. Het was voor het eerst in 5 jaar
dat er weer een echte jet op Texel een fullstop uitvoerde. Op 5 oktober viel er nog een
record hoeveelheid van 88,8 mm regen, maar een week later was het vliegveld alweer in
staat om een Citation te ontvangen.
De DC-3’s van de Dutch Dakota Association kwamen in totaal 6x op Texel. Op de foto is
de take off van de PH-PBA te zien op 14 september.
Chris van den Broek had zijn hond Pluk meegenomen als co-piloot op de Yak-52 op 19
september.

De laatste jaren neemt het aantal bezoekende vliegtuigen met een turbine toe. Al jaren
staan er Cessna Caravans op Texel, maar nu weet men Texel ook te vinden met o.a. de
Pilatus PC-6, Piper PA-46 met Jetprop (foto), Piper Meridian, TBM700 en de Pilatus PC12.
Tijdens de fly-in van dit jaar was de Stichting Koninlijke Luchtmacht Historische Vlucht
uit Gilze-Rijen goed vertegenwoordigd met onder andere deze prachtige Harvard (PHTBR).
Op 12 juni voerde Businesswings uit Duitsland een tweetal charters uit tussen Rotterdam
en Texel met een Dornier 228-100.
BRANDSTOF
Sinds voorjaar 2007 is de complete brandstofinstallatie vervangen door Air BP, daardoor
heeft Texel Airport een maximale opslag van totaal 100.000 liter (zowel 50.000 ltr Avgas
als Jet A1). Voorlopig is Mogas nog niet verkrijgbaar op Texel. De overheid is nog altijd
van plan om het ‘alcohol-percentage’ in de brandstof te verhogen, waardoor de STC van
Peterson vervalt. De verkoop van brandstof aan Rotax-motoren is dermate laag op Texel,
dat een investering in Mogas vooralsnog niet haalbaar is.
Tijdens de werkzaamheden is tevens het tankeiland vergroot, waardoor er aan beide
kanten getankt kan worden.
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”.
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RESTAURANT - HOTEL
Ook in de winterperiode is het restaurant
dagelijks geopend van circa 10.00 tot 17.00
uur.
Het Airport Hotel Texel heeft sinds 2007 4
sterren en behoort daarmee tot de TOP hotels
van Nederland. Als u wilt overnachten in een
luxe suite kunt u contact opnemen met dhr. Schrijn: 0222-311233
info@airporthoteltexel.com. Piloten krijgen nog steeds de speciale pilotenkorting!

en

5th TEXEL TAILDRAGGER & OLD TIMER FLY-IN: 16 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.
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
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, check regelmatig onze website www.texelairport.nl.
Ook aanmelden kan via de website.
DVD Inproject Texel Airshow 2007
De DVD van de Inproject Texel Airshow 2007 is beschikbaar. 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.
FLYING FOCUS
Het gerespecteerde luchtfotografiebedrijf
Flying Focus is druk bezig om een hangaar
te bouwen op Texel Airport. De verwachting
is dat in het voorjaar van 2009 met de
bouw kan worden begonnen.
Momenteel opereert Flying Focus vooral
vanaf Hilversum en Rotterdam, maar voor
de ‘storm-vluchten’ is Texel een geschikte
locatie.
Zie hiernaast één van de werkpaarden van
het bedrijf.
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TEXEL, HET EILAND...
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 is slechts 2
kilometer vanaf het veld en een heerlijke plek om even uit te waaien.

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!
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.texelairport.nl.
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

