Maxi clubvlucht naar Texel en Borkum op 17 juli 2021
Het is een jaarlijkse traditie bij de Vliegclub Teuge om een clubvlucht te hebben naar de
Waddeneilanden. Het is altijd mooi om over de Wadden te vliegen. Ieder eiland is anders en op de
zandbanken in de Waddenzee liggen vaak honderden zeehonden. Dit jaar gingen we naar Texel en
het Duitse Waddeneiland Borkum. I.v.m. het stijgende aantal Covid-19 besmettingen in Nederland,
was het nog even spannend of we wel naar Borkum konden vliegen. Telefonisch overleg met de
havendienst van het vliegveld op Borkum maakte echter duidelijk dat ons bezoek aan hun eiland
geen probleem was.
Voor de clubvlucht hadden zich zes vliegtuigen en twaalf personen aangemeld. Alle vier de clubkisten
PH-AVB, PH-CVT, PH-VTA en PH-VTB gingen mee, aangevuld met de Fuji FA-200-180 PH-KPG van
Mark en Frans en Arjan in de General Avia F.22 C PH-MRC.

Briefing met koffie
Na het tanken en klaarmaken van de kisten was er een korte briefing met koffie op het clubterras. Er
was niet veel te melden. Het weer was goed en er waren geen relevante notams. Dus niets belette
ons om er een mooie dag van te maken.

Vlucht naar Texel
De vlucht naar Texel ging over de Veluwe via Bunschoten-Spakenburg naar VOR PAM. Onderweg
werden we ingehaald door Frans en Arjan in de PH-MRC. Zij bleven eerst even naast ons vliegen en
maakten daarna voor ons een barrelrol. Altijd leuk om dat vanuit de lucht te zien.

De PH-MRC zoals gezien vanuit de PH-VTB boven de Veluwe met in de verte de Flevopolder
Vanaf VOR PAM werd via het eiland Pampus langs de oostkust van Noord-Holland naar Den Oever
gevlogen. Vanaf Den Oever, aan de kop van de Afsluitdijk, werd de corridor naar Texel gevolgd. De

seasonal VFR arrival procedures voor runway 03 werden gevolgd. Dus werd vanaf ALFA naar BRAVO
gevlogen en vanaf daar direct op base leg gegaan.
De PH-CVT volgde een andere route en vloog langs de Noordzeekust door de control zone van
vliegveld De Kooy bij Den Helder.

De vooraf geplande route

Lunch op Texel
Na de zachte landing op de grasbaan van Texel, werden de landingen betaald bij havenmeester Mike
de Bruijn. Daarna was het tijd voor de lunch in het airportrestaurant De Vlijt. Bij dit restaurant moet
je bij de kassa je bestelling opgeven. Na betaling, kun je je drankjes gelijk meenemen en voor de
maaltijd krijg je een alarm mee. Als die af gaat, kun je bij het buffet van de keuken je maaltijd
ophalen. Voor sommige piloten was dit een nieuwe ervaring en er werd druk over gediscussieerd hoe
het alarm precies zou werken.

Vlucht naar Borkum
Na de lunch werd Texel verlaten via reporting point ECHO. Daarna werd via Vlieland, Terschelling,
Ameland, Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Rottumeroog naar Borkum gevlogen.

De Vliehors op Vlieland
Onderweg was er geweldig goed zicht, volgens een beroepspiloot op Borkum kon je 73 km ver kijken.
Op de zandplaten in de Waddenzee lagen zoals gebruikelijk weer veel zeehonden. In de buurt van
Borkum aangekomen, werd ons door Borkum Info verzocht een straight in approach te maken op
runway 31. Als je zoals wij gewend bent om altijd een circuit te vliegen, is dat toch even wennen.

Drankje op Borkum
Op Borkum dronken we een drankje op het terras van het Dünenhotel achter het vliegveld. Vooraf
moesten we ons op een website van het hotel registreren. We dachten eerst dat het voor ons niet
nodig was. We waren immers gevaccineerd en hadden onze QR-code in de CoronaCheck app. Echter
de registratie was nodig voor iedereen. Dus hebben we het toch maar ingevuld. Diverse bemanning
bestelden bij het drankje nog een heerlijke coupe ijs.

Flughafen Insel Borkum gezien vanaf het terras van het Dünenhotel

Vlucht naar Teuge
De terugvlucht naar Teuge was gepland westelijk van de Eelde control zone. Een aantal crews vonden
het echter wel leuk om door de Eelde CTR te vliegen. Via de YANKEE arrival route werd via overhead,
de UNIFORM departure gevlogen. We vroegen nog of we een approach mochten maken op runway
05. Helaas werd dat niet toegestaan. Een touch and go mocht wel, maar daar hebben we vanwege de
kosten toch maar van af gezien.

Evalueren op het clubterras met een drankje en bitterballen
Na de landing op Teuge, het schoonmaken van de kisten en het invullen van de journaals, werd de
clubvlucht geëvalueerd op het clubterras, onder het genot van een drankje en bitterballen. Daarbij
werd er met veel plezier gekeken naar het vertrek van vier Yakovlev Yak-52s van baan 08. We hadden
genoten van de clubvlucht en kijken al weer uit naar de volgende.
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