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Introductie 
Het eiland Texel is in binnen- en buitenland bekend als vakantie- en recreatie-eiland. De 
aantrekkingskracht op toeristen is groot. Dat is niet verwonderlijk, want Nederlands grootste 
Waddeneiland heeft veel te bieden. Bij het luchtvaartminnende publiek is Texel een extra 
aantrekkelijke bestemming als de TEXEL AIRSHOW op en boven Texel International Airport 
plaatsvindt. Het evenement is voor Nederlandse begrippen uniek en wordt slechts eens per 
drie jaar gehouden. De vorige editie vond plaats in 2015. Het is dus hoog tijd voor een 
volgende show op Texel! In 2018 wordt het evenement voor de 12de keer georganiseerd. 
Deze brochure geeft meer informatie over de plannen van de organisatoren en de 
mogelijkheden die worden geboden aan sponsors. 
 

 
 

Foto van Flying Focus: Vlak voor aanvang van de Leaseweb Texel Airshow 2012. 

 
Texel Airshow 
De datum staat vast. Zaterdag 4 augustus 2018 is dé dag.  Een bonte mengeling van 
unieke hedendaagse, historische, militaire en civiele luchtvaartuigen zal zich aan het 
veelkoppige publiek tonen. Dat gebeurt zowel op de grond als in de lucht. 
In de loop van vrijdag zullen de eerste deelnemers aan de show zich op het vliegveld ver-
zamelen. De voor het evenement uitgenodigde toestellen vertegenwoordigen de geschie-
denis vanaf de jaren dertig tot heden. De presentatie aan het publiek vindt op een dusdanige 
manier plaats, dat een goed beeld ontstaat van de ontwikkelingen in de luchtvaart vanaf 
1930. 
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Publiek 
De toeschouwersaantallen zijn sinds de eerste show in 1980 fors gegroeid. In dat jaar 
bezochten ruim 10.000 toeschouwers onze show. Tijdens de laatste airshow waren dat er 
maar liefst 22.000. De naam en faam van het evenement strekt zich inmiddels uit tot ver over 
onze lands-grenzen. 
De shows haalden in de loop der jaren alle journaaluitzendingen. Iedere, zichzelf respec-
terende nieuwsrubriek besteedde aandacht aan het evenement. Voor de komende show 
lopen reeds contacten met verscheidene Nederlandse televisiestations. Ook regionale 
omroepen hebben interesse getoond en, net als bij de voorgaande shows, zal ook de 
schrijvende pers volop vertegenwoordigd zijn. 

 
Financiën  
Het organiseren van een airshow kost geld. Veel geld. Het bestuur van de stichting heeft de 
kosten en de te verwachten opbrengsten in een begroting opgenomen. Naast de kosten van 
drukwerk, grondaccommodatie en andere overheadkosten wordt een substantieel deel van 
de uitgaven gevormd door vergoedingen voor bijzondere toestellen (Brandstof, hotel, 
vervoer). Het contracteren van een internationaal bekend aerobaticteam of andere speciale, 
historische en spectaculaire publiekstrekkers gaat natuurlijk ook niet voor niets. Hoewel het 
evenement geheel met vrijwilligers wordt voorbereid en uitgevoerd, kan de airshow niet 
zonder sponsors! 
 

Deelnemers airshow 
De airshow op zaterdagmiddag kenmerkt zich door een grote diversiteit. De organisatoren 
hebben in de voorbereidingsfase contacten met veel potentiële deelnemers. De militaire 
luchtvaart zal zich presenteren via de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine. 
Daarnaast lopen contacten met de Belgische en Duitse luchtmacht en marine en met de 
Royal Air Force. Verder is de organisatie in onderhandeling met het internationaal alom 
geprezen Breitling Jet Team uit Frankrijk dat in 2007 en 2012 zorgde voor het slotspektakel. 
 



                

TTTTTTTTEEEEEEEEXXXXXXXXEEEEEEEELLLLLLLL        AAAAAAAAIIIIIIIIRRRRRRRRSSSSSSSSHHHHHHHHOOOOOOOOWWWWWWWW        22222222000000001111111188888888        
 

I: www.texelairshow.nl – E: info@texelairport.nl – T: 0222-311267 

 
 
De burgerluchtvaart wordt bij de show vertegenwoordigd door wellicht onder meer het 
adembenemende formatieteam Royal Jordanian Falcons waarvan Koning Abdullah de 
beschermheer is. Andere demoteams die zo goed als zeker present zijn op Texel zijn het 
Breitling Jet Team uit Frankrijk en het 2Excel Team uit Engeland. De allernieuwste en meest 
geluidarme ultralights uit ons land demonstreren op Texel de meest recente technologische 
ontwikkelingen op dit gebied. Een zweefvliegtuig zal dansend op muziek een uniek staaltje 
pure luchtacrobatiek vertonen. Daarnaast vindt een grote demonstratie formatiespringen 
plaats door  Paracentrum Texel en herleven de prille jaren van de luchtvaart als een Wing 
Walking act over vliegt. De dames klimmen tijdens de vlucht op de vleugel!  

  

 

Ook de historische luchtvaart krijgt haar deel in de show. De B-25 Mitchell van de Duke of 
Brabant Air Force en de P-51 Mustang brengen de Tweede Wereldoorlog in herinnering. Zij 
worden geassisteerd door de Nederlandse Spitfire en Catalina en wellicht de Avro Lancaster 
bommenwerper van de Battle of Britain Memorial Flight. Met voldoende budget is het 
mogelijk om ook uit de Engeland de Vickers Supermarine Spitfire, de Hawker Hurricane en 
de Boeing B-17 Vliegend Fort Sally B over te laten komen. Dit historische geronk bezorgt 
menigeen kippenvel. 
 

 

Groeiende belangstelling 
Luchtvaartevenementen kunnen zich in het algemeen verheugen in een grote publieke 
belangstelling. De bezoekersaantallen van eerdere shows op Texel, die elders in deze 
brochure staan vermeld, laten dit ook zien. Naar verwachting zal het aantal bezoekers in 
2018 de voorgaande jaren overtreffen.Vanwege deze grote publieke belangstelling en de 
ruime media-aandacht voor het evenement vormt de Texel Airshow een uitstekende 
gelegenheid voor product- en/of bedrijfspromotie. Daarnaast kunnen afzonderlijke ontvangst-
ruimtes worden geplaatst, waarin bedrijven hun gasten in de watten kunnen leggen in een 
unieke ambiance met een eersteklas uitzicht op de show. 
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De tijdsindeling van de airshow luidt in hoofdlijnen als volgt: 
 
Vrijdag 3 aug. 2018 afrondende werkzaamheden om het terrein in gereedheid  te bren-

gen en aankomst van de eerste deelnemers en bezoekers. 

Zaterdag 4 aug. 2018 om 10:00 uur start de statische expositie van toestellen (static 
 show), terwijl andere deelnemers aan de show en bezoekende 
 vliegtuigen binnenkomen. 

Vanaf 12:30 uur volgt de drieëneenhalf tot vier uur durende lucht-
show. 

 
De opening van de show zal mogelijk door een landelijke bekendheid gebeuren, danwel door 
een gast van de hoofdsponsor van het evenement. In 1998 was dat de president-directeur 
van Martinair Holland, Martin Schröder. De airshow van 2007 werd geopend door KLM-
directeur Peter Hartman en de Texelse Burgemeester Joke Geldorp-Pantekoek (zie foto).   

 
Tijdens de static show op zaterdagochtend kan 
het merendeel van de aan de airshow deel-
nemende vliegtuigen van dichtbij worden be-
keken. De organisatie is er iedere editie nog in 
geslaagd unieke toestellen naar Texel halen. 
Daarnaast presenteren verschillende bedrijven 
en instellingen in stands op het veld hun 
waren, terwijl - en dat is uniek voor Nederland 
– vliegtuigen met kijkers arriveren uit heel 
West-Europa. Het ontvangen van zo’n 250 tot 
300 bezoekende vliegtuigen alleen al, is een 
evenement op zich! 

 

Faciliteiten voor sponsors 
De sponsors van de tiende Texel Airshow genieten, afhankelijk van hun bijdrage, verschil-
lende faciliteiten. De precieze invulling van het sponsorbedrag is maatwerk, waarbij de 
wensen van de sponsor in goed overleg met de organisatie kunnen worden afgestemd. 
 

Een indicatie van de mogelijkheden is in onderstaande tabel aangegeven. 
 
 Sponsoropties Hoofdsponsor Co-sponsor 

1 Naamsverbondenheid aan de show In overleg n.v.t 

2 Logo op het affiche Ja Ja 

3 Reclameborden op het veld 20 meter 10 meter 

4 Advertentie in het programmaboekje 1/1 achterpagina  

5 Vlaggen op het veld 5 2 

6 Vermelding in pers- en RTV-berichten Ja Ja 

7 Bijsluiters bij persinformatie Ja Ja 

8 Gereserveerde parkeerplaatsen 10 5 

9 Toegangskaarten algemeen 30 15 

10 Toegangskaarten tribune 20 10 

11 Voorinformatie over co-sponsors Ja n.v.t 

12 Vermelding op www.texelairshow.nl Ja Ja 

13 Vermelding op www.texelairport.nl Ja Ja 

Alles onder voorbehoud. 
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VIP-Tent 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot adoptie van speciale programmaonderdelen en 
kunnen uit te reiken prijzen aan een bedrijfsnaam worden gekoppeld. 
 

Natuurlijk kunt u als sponsor ook uw relaties op de Texel Airshow ontvangen. Wij bieden 
mogelijkheden om een representatieve ontvangstruimte (VIP-Tenten voor 50 personen met 
catering) op het veld in te richten, zodat u uw relaties een fantastische dag op het mooiste 
vliegveld van Nederland kunt aanbieden. Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijk-
heden.  

 

Contact 
Is uw interesse gewekt? Neem dan voor meer informatie contact op met Vliegveld Texel, 
telefoon 0222-311267 of stuur een e-mail naar info@texelairport.nl.   
 
 
 
 
 

Sponsormogelijkheden Texel Airshow 2018 
(bedragen in EURO’s en ex. 21% BTW) 

 
 

A Hoofdsponsor Texel Airshow    circa 40.000,00 
   

• Naamsverbondenheid aan de show voor een periode van 3 jaar 

• Prominente vermelding op websites texelairshow.nl en texelairport.nl 

• Logo op affiche / posters 

• Reclameborden op het terrein 

• Vlaggen op het terrein 

• Advertentie in het programmaboekje (5.000 stuks) 

• Toegangskaarten tribune (incl. airshow-terrein), aantal in overleg 

• Gereserveerde parkeerplaatsen, aantal in overleg 
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B Subsponsor Texel Airshow = VIP-Tent       17.500,00 

 

Exclusieve bedrijfstent voor maximaal  50 personen, bestaande uit:  

• exclusieve pagodetent met privé ereterras met vrij uitzicht op airshow 

• luxe toiletwagen 

• bewaking 

• gereserveerde parkeerplaatsen in de nabijheid van de tent 

• koffietafel, uitgebreide lunch, drankjes, luxe barbecue 

• mogelijkheden bedrijfspresentatie 

• exclusieve rondleiding op de static show: langs de vliegtuigen en crew 

• mogelijkheden bedrijfsinfo in persmap 

• Logo op affiche / poster 

• 2x Reclameborden op het terrein 

• 2x Vlaggen op het terrein 

• 1/2 pagina advertentie in het programmaboekje (5.000 stuks) 

 
C Overige sponsormogelijkheden Texel Airshow  
 

a. Logo op affiche / posters      1.000,00 
b. Reclameborden op het terrein         500,00 per bord 
c. Vlaggen op het terrein         500,00 per vlag 
d. Advertentie in programmaboekje  
  Kwart pagina          250,00 
  Halve pagina          415,00 
  Hele pagina           795,00 
  Advertorial (adv. opgemaakt als redactioneel artikel)    15% toeslag 
  Omslag binnenkant         25% toeslag 
  Omslag buitenkant (achterkant)       50% toeslag 
e. Koppelen bedrijfsnaam aan programma-onderdelen, vanaf      1.500,00 
f. Plaats in VIP-Tent, zie sponsormogelijkheid B      350,00 
g. Bedrijfsreclame tijdens de show via omroep-installatie      200,00 per keer  
h. Toegangskaarten tribune (incl. airshow-terrein)          45,00 pp 
i. Toegangskaarten             15,00 pp 
j. Gereserveerde parkeerplaats              7,50  
 

In overleg met de Airshow-organisatie kunnen de sponsorpakketten en bedragen 
aangepast worden op de wensen van de sponsor.      
        

 

Contact 
Is uw interesse gewekt? Neem dan voor meer informatie contact op met Vliegveld Texel, 
telefoon 0222-311267 of stuur een e-mail naar info@texelairport.nl.   
 
 
 


