Nieuwsbrief Texel International Airport: November 2010

TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT
NIEUWSBRIEF
ALGEMEEN
Hierbij ontvangt u weer een update vanaf het internationale vliegveld van Texel middels
een nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar.
Ondanks een sneeuwrijke winter en een zeer nat einde van de zomer zal 2010 toch de
boeken in gaan als een goed vliegjaar voor Texel Airport. Met name in de periode maart
– juli draaiden wij boven gemiddeld. Het topjaar 2009 is niet meer in te halen, maar met
nog een paar redelijke maanden moeten 25.000 vliegbewegingen haalbaar zijn. Sinds
1997 is dat alleen in 2009 gelukt.
U kunt ons overigens ‘helpen’ om de mijlpaal van 25.000 te verwezenlijken...! U bent van
harte welkom op Texel International Airport.
TOUCH & GO’S: Tot 1 april ook in de weekenden vanaf € 4,00 per stuk
Uitsluitend in de zomerweekenden (april t/m september) zijn de touch & go’s 7,50 euro
per stuk, omdat vliegverkeer in die periode in Nederland zwaarder meetelt dan
doordeweeks. Voor toestellen in de geluidsklasse 1 en 2 (de minst stille vliegtuigen) geldt
een geluidstoeslag. Dit is ingevoerd om te voorkomen dat de geluidszone binnen het jaar
wordt volgevlogen. Uiteraard blijft iedereen welkom op Texel met welk toestel dan ook.
Wij zijn immers een vliegveld en daar hoort gevlogen te worden.
Ook toestellen boven de 6.000 kg (DC-3’s, Dornier 228’s), Jets (Citations, L39’s), alle
soorten twins én helikopers zijn van harte welkom op Texel!
Onze hoofdbaan 22-04 is 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! Ook tijdens een nattere periode kunnen wij daardoor lang gebruik
blijven maken van de baan. Afgelopen winter kon daardoor de Dornier 228 van de
Kustwacht een paar keer op Texel probleemloos touch and go’s maken.
Voor de zwaardere toestellen is het toch raadzaam om vooraf telefonisch contact met de
havendienst op te nemen.

¹) Tarieven uitsluitend geldend voor toestellen in geluidsklasse 3 t/m 8, maar incl. BTW.
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!
TIP! Kom eens naar Texel voor een navigatievlucht met bijvoorbeeld twee
leerlingen en een instructeur. Beiden kunnen goedkope landingen maken op een
prachtige baan en evalueer in het restaurant!
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10e TEXEL AIRSHOW UITGESTELD NAAR 28-7-2012
Persbericht 6 augustus 2010 - In verband met het sluiten van Vliegveld De Kooy voor
drie tot vier maanden vanaf juli 2010 werd besloten de Texel Airshow 2010 met één jaar
uit te stellen. Het gebruik van De Kooy is namelijk cruciaal vanwege de functie als
uitwijkhaven ten tijde van calamiteiten, alsmede voor het stationeren van toestellen die
niet op Texel Airport kunnen landen. Aangezien de organisatie geen concessies doet ten
aanzien van de veiligheid was deze beslissing de enige juiste.

Drie weken geleden (juli 2010) bereikte ons echter het bericht, dat het Ministerie van
Defensie heeft besloten de baanrenovatie op De Kooy uit te stellen tot het voorjaar van
2011. Dit heeft te maken met vertraging die is opgelopen tijdens de aanleg van een
taxibaan, die tijdens de baanrenovatie als start- en landingsbaan voor helikopters dienst
moet gaan doen. De geplande renovatie zal circa 3 tot 5 maanden duren.
Het is daardoor zeer onzeker of De Kooy bijtijds beschikbaar is voor de Texel Airshow.
Daarom heeft de organisatie helaas de beslissing moeten nemen om de in 2011 geplande
Texel Airshow met nog één jaar te verzetten. De eerstvolgende Texel Airshow staat nu
gepland op zaterdag 28 juli 2012.
Wij beseffen, dat we velen teleurstellen, maar kunnen niets anders dan deze beslissing
nemen. Voordeel is dat de Texel Airshow 2012 kan worden gekoppeld aan het 75-jarig
bestaan van Texel Airport. Een extra reden om een spectaculaire Texel Airshow te
organiseren.
Voor verdere informatie en als u onze spectaculaire Texel Airshow wilt sponsoren, kunt u
terecht op www.texelairshow.nl.
TWEE FLY-IN’S OP TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT IN 2011
Omdat de Texel Airshow helaas weer is uitgesteld, is er ruimte om in 2011 maar liefst
twee fly-in’s te organiseren.
Van 17 t/m 19 juni 2011 staat de Texel Taildragger & Old Timer Fly-in op de agenda. Het
thema is dit keer “Piper Cub”. De organisatie wil zoveel mogelijk Piper Cubs verzamelen
op Texel! Zie onze website voor meer informatie en om in te schrijven.
Van 9 t/m 11 september 2011is het weer de beurt aan de Dutch Light Aircraft Fly-in.
Voor meer info zie o.a. www.flyin.nl en www.texelairport.nl.
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LUCHTVAART & OORLOGSMUSEUM TEXEL
Het Texelse luchtvaartmuseum is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11.00 tot
17.00 uur. In de winterperiode, na de herfstvakantie tot circa eind maart, is het museum
gesloten.
Entreeprijzen:

Volwassenen
Kinderen (4-14 jr)
Groepskortingen

€ 3,50
€ 2,00
Op aanvraag vanaf 12 personen

Voor rondleidingen kunt u contact opnemen met het museum: 0222-311689 of
info@lomt.nl.

Kijk voor meer informatie ook eens op

www.lomt.nl.

FLYING FOCUS BOUWT HANGAAR OP TEXEL
In augustus 2010 is het bekende luchtfotografiebedrijf Flying Focus gestart met de bouw van een
eigen hangaar op Texel Airport. Volgens planning
kunnen drie vliegtuigen van de vloot nog voor het
einde van het jaar terecht in deze hypermoderne
verwarmde hangaar.

Zie ook

www.flyingfocus.nl.

RESTAURANT ‘DE HORIZON’ TEXEL
Zoals u reeds op de website van Texel Airport heeft kunnen lezen zijn wij, Restaurant De
Horizon Texel, de nieuwe pachters van het ‘vliegveldrestaurant’.
Wij zien het als een enorme uitdaging om het geschonden
blazoen van deze schitterende locatie weer op te poetsen!
Deze winter serveren we authentieke stamppotten met
een verrassende twist. Regelmatig wisselend en voor de
vaste lage prijs van € 8,50.
Ook onze huisgemaakte dagsoep is lekker anders…
eerlijke Hollandse snert, romige bospaddestoelensoep of
een rijk gevulde bruine bonensoep. Altijd € 4,50.
Maar ook onze koffie is absoluut een tussenlanding waard!
Lekker met een punt appelgebak voor € 4,50.
We hopen u spoedig te mogen verwelkomen op ons schitterende eiland.
Van 1 november tot 1 maart is Restaurant De Horizon Texel dagelijks geopend van 10.00
tot 16.00 uur.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, het restaurant
of reserveren neemt u dan contact met ons op via de website
of bel tussen 10.00 en 16.00 naar: 0222-311313.
www.grandcafe-horizon-rotterdam-airport.nl/texel
Smakelijk...

Sfeervol...

De Horizon Texel!
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VLIEGTUIGONDERHOUD TEXEL
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MOTORZWEEFVLIEGCLUB TEXEL (MZCT)
De enige vliegclub op Texel Airport is een motorzweefvliegclub. De gezellige club heeft de
beschikking over drie motorzwevers. Bij de MZCT is het mogelijk om op een goedkope
manier te vliegen. De contributie bedraagt 350 euro per jaar. Per vlieguur, indien de
motor draait, betaalt u 55 euro. Als u zweeft, vliegt u zelfs gratis. Daarnaast heeft de
MZCT contractlandingen op Texel, waardoor vliegen met een motorzwever op Texel echt
leuk is!
Voor meer informatie zie www.mzct.nl.

AIRPORT HOTEL TEXEL
Het luxe Airport Hotel Texel is een vier sterren hotel en scoort
bijzonder hoge beoordelingen op de diverse websites. Dankzij
de prachtige suites en een super service heeft het hotel al vele
erkenningen in de wacht gesleept. Zie ook
www.airporthoteltexel.com.
Piloten die met het vliegtuig naar Texel komen en in het Airport
Hotel Texel verblijven hebben recht op de “pilotenkorting” en
kunnen het vliegtuig voor het hotel parkeren.
Voor reserveringen kunt u contact opnemen met het Airport Hotel Texel op:
Telefoon 0222-311233 en/of E-mail info@airporthoteltexel.com
LEUKE BEZOEKERS EN ANDERE WEETJES
Een aantal bijzondere bezoekers op Texel International Airport!

Een Cessna 421C is tegenwoordig een zeldzaamheid. Op 22 juni bracht de PH-RAJ een
bezoekje. Rechts: De Koninklijke Luchtmacht was op 1 juni met twee Chinooks korte tijd
op Texel om lading te laden én te lossen.

OK-PEK, TB-10 (9/9)

D-IRTY, Cessna 340 (5/9)

LN-OGP, AS355 (30/8)
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2-6-2010: Voor het eerst een TBM850 op Texel Airport!
Rechts: Deze Hornet Moth is gebouwd in 1936 en was onderweg naar de Noordkaap!

Na de PH-ECC, N212LT, HB-FOY, OY-SCI en de PH-XII, was de PH-SOE de zesde Pilatus
PC-12 ooit op Texel op 21 juni.
Het was alweer vijf jaar terug dat er een P51 Mustang op Texel was geland. De PH-VDF
kwam op zowel 29 als 30 juni langs.

Een bijzondere bezoeker was de PH-4G6 (24 juli). Het toestel van Sloveens fabrikaat is
geregistreerd als ultralight, maar heeft meer weg van een motorzwever.
Op 3 september voerde Synergy Aviation een chartervlucht uit van Londen naar Texel.
Na een verblijf van twee dagen vloog de Beech King Air 200GT weer terug.

2nd DUTCH LIGHT AIRCRAFT FLY-IN
Van 17 t/m 19 september 2010 werd op Texel Airport voor de tweede keer de Dutch
Light Aircraft Fly-in georganiseerd. De fly-in is een initiatief van de Nederlandse Europa
en RV bouwers en wordt gesteund door de NVAV, KNVvL afdeling gemotoriseerd vliegen
en AOPA. Net als in 2009 konden deelnemers weer onder de ‘vleugel’ van hun eigen
vliegtuig kamperen, mede dankzij de aanwezigheid van een toiletwagen en warme
douches. Ondanks het matige weer, wisten toch ruim 100 vliegtuigen Texel te vinden.
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De bedoeling is om van 9 t/m 11 september 2011 de 3rd DUTCH LIGHT AIRCRAFT
FLY-IN te organiseren. De organisatie wil tevens luchtvaart gerelateerde bedrijven de
mogelijkheid bieden om zich middels een stand te presenteren tegen een geringe
vergoeding om de kosten van de fly-in enigszins te drukken. Daarnaast heeft de
organisatie het plan om een aantal mensen lezingen te laten geven die voor de General
Aviation van belang zijn. Ook is de organisatie nog op zoek naar sponsors om dit unieke
evenement te sponsoren, om de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden.
Voor meer informatie ga naar www.flyin.nl. Ook kunt u zich via deze site tzt inschrijven
en meer informatie aanvragen over stands en sponsoring.
Heeft u nog tips voor de fly-in, neem dan contact op via de site www.flyin.nl!

Foto’s van de succesvolle fly-in van 2010.
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.
CIRCUIT HELE JAAR NAAR 1.000 ft
Ter herinnering: Op Texel is het hele jaar de cicuithoogte 1.000 ft.
De speciale weekendroutes gelden van 1 april t/m 30 september in de weekenden en op
de erkende feestdagen.
De procedures kunt u vinden op www.texelairport.nl onder “Pilot Information”.
BRANDSTOF VAN AIR BP
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 “Pilot
Information” en vervolgens “Landing Fees”.
Betalen middels BP-carnet is overigens niet meer mogelijk, maar uiteraard kunt u op
Texel gewoon Avgas 100LL en Jet A1 tanken. U kunt contant betalen, per pin of
creditcard (VISA of Mastercard). Ook het tanken op rekening behoort tot de
mogelijkheden.

Nieuwsbrief Texel International Airport: November 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 april 2011
Lammetjeswandeltocht, zie ook www.hetgoudenboltje.nl
17-18-19 juni 2011 6th Texel Taildragger & Old Timer Fly-in: Piper Cub Call
25 juni 2011
Ronde om Texel: Grootste Catamaran race ter wereld met
feestavonden met bekende artiesten op het strand zie ook
www.roundtexel.com
13-17 juli 2011
Kermis in De Koog
16 juli 2011
Island Samba, zie ook www.islandsamba.nl
5-7 aug 2011
Body & Brein Festival, zie ook www.bodyenbreintexel2009.nl
7 aug 2011
Eagles Summer Event (paardenfestijn)
13 aug 2011
HavenVIStijn in Oudeschild
26-27 aug 2011
Tropical Sea Festival in De Koog
2-3-4 sept 2011
European Skydive League, zie ook www.euro-skyleague.com
9-11 sept 2011
Texel Culinair, zie ook www.texelculinair.nl
9-10-11 sept 2011 3rd Dutch Light Aircraft Fly-in, zie ook www.flyin.nl
14-16 okt 2011
Texel Blues Festival, zie ook www.texelblues.nl

Voor meer tips zie ook de website van VVV Texel:
www.texel.net/nl/wat-te-doen/evenementen of www.texelagenda.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.
TEXEL, MEER DAN ALLEEN VLIEGVELD...
De meeste vliegers komen naar Texel voor een kop koffie en appelgebak met slagroom.
Er zijn echter nog veel meer leuke dingen op Texel te doen. Via de havendienst worden
fietsen verhuurd van de Firma Van der Linden. Texel beschikt immers over een zeer
uitgebreid fietspadnetwerk. Uiteraard ontvangt u dan ook een prachtige fietskaart van
Texel. Is fietsen iets té sportief? Dan kunt u ook een electrische fiets of zelfs een solex
huren. Informeer naar de mogelijkheden!
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.
Enkele tips:
• Bezoek aan Ecomare te De Koog, zie ook www.ecomare.nl.
• Het Juttersmuseum tussen De Koog en Den Burg, zie ook www.juttersflora.nl.
• Even golfen in de Texelse duinen op golfbaan ”De Texelse” op nog geen 5 km
van Texel Airport, zie ook www.detexelse.nl.
• Lammetjes kijken op diverse boerderijen die toegankelijk zijn voor bezoekers,
zoals schapenboerderij De Noordkroon: www.noordkroon.nl.
• De zon aanbidden of uitwaaien op het Texelse strand (30 km onafgebroken
zandstrand). Vanaf het vliegveld ca. 20 minuten met de fiets.
• Of gewoon lekker een rondje fietsen door de bossen, de duinen, de kleurrijke
bollenvelden en een visje eten in de Texelse jacht- en vissershaven in
Oudeschild.
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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 ziens 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

