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Inleiding  
De Air Force Symphonic Band Foundation is heel blij u haar eerste editie van de nieuwsbrief voor te stellen.  Deze 
nieuwsbrief wordt elektronisch verdeeld en zal in principe op maandelijkse basis verschijnen.  Dank al diegenen die 
dit mogelijk maken, en in het bijzonder alle leden van het executief comité van de ASBF die zich op vrijwillige basis 
inzetten voor onze vereniging. 

Met deze nieuwsbrief zullen we u informatie brengen over onze vereniging en over de Koninklijke Muziekkapel van 
de Luchtmacht.  Aarzel niet om ons suggesties over te maken over de inhoud ervan, of om bij te dragen.  Het is de 
nieuwsbrief van uw vereniging.   

Het coronavirus beïnvloedt ons dagdagelijks leven en heeft een grote impact heeft op vele sectoren, waaronder de 
culturele sector waarin we actief zijn.  Ook onze vereniging werd getroffen.  We konden niet anders dan het 
galaconcert van 2020 af te gelasten en het is al een hele tijd geleden dat we mochten genieten van liveoptredens 
van onze mooie muziekkapel.   

Achter de schermen zijn we actief gebleven.  We werken aan een galaconcert dat we nu plannen in het najaar, 
uiteraard in functie van de evolutie van de sanitaire maatregelen die opgelegd worden omwille van de pandemie.  
Verder in deze nieuwsbrief lichten we een tip van de sluier op.  Save the date!  

Mijn medewerkers en ikzelf wensen u, in volgorde, een goede gezondheid en veel leesplezier.   

 

Albert Husniaux 

Generaal-majoor van het vliegwezen o. r.  

Voorzitter vzw ASBF 
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De ASBF (Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association)   
 

 
 

De ASBF is voor sommigen onder u een nobele onbekende.   
Tijd om kennis te maken.   

In het kort is het een vereniging (vzw) die activiteiten 
ontplooit om de Koninklijke Muziekkapel van de 
Luchtmacht in het zonnetje te zetten en haar mogelijkheden 
biedt om haar kwaliteiten verder te ontwikkelen.   

Dit gebeurt door het opnemen en te koop aanbieden van 
cd’s, het organiseren van een jaarlijks galaconcert en het 
promoten van de activiteiten van het orkest door middel 
van verscheidene communicatiemedia, waaronder een 
eigen webstek.   

De werking van de vzw gebeurt met eigen middelen en door 
vrijwilligers.   

Om er deel van uit te maken, als lid of als volwaardig lid, is 
een jaarlijkse bijdrage vereist. 

De vereniging maakt deel uit van de grote Luchtmacht 
familie en ondersteunt FONAVIBEL.   
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De ASBF (statuten) 
(Art 1) 

De vereniging werd op 29 april 1992 opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het 
bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 27 
juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en overeenkomstig de hierna volgende bepalingen.    

De vereniging draagt de naam van “Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association”, vereniging zonder 
winstoogmerk. De afkorting “ASBF”, vzw mag eveneens gebruikt worden.   

(Art 3) 

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, elke bijdrage te leveren in de mate van 
haar mogelijkheden aan de artistieke en culturele ontwikkeling van de Koninklijke Muziekkapel van de 
Luchtmacht en dit binnen de geest van de richtlijnen van de Militaire Autoriteiten.  

Ze mag alle handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel. Ze 
kan met name haar medewerking verlenen aan en belang stellen in iedere met haar doel verwante activiteit. 
De vereniging ontzegt zich formeel elke inmenging in politieke, filosofische, godsdienstige en taalkwesties. 

(Art 6)  

De vereniging is samengesteld uit (effectieve) leden en toegetreden leden (sympathiserende leden).   

(Art 12)  

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage om aan te sluiten, mag niet hoger zijn dan 50 EUR. Binnen deze limiet 
bepaalt de Raad van Bestuur vrij het bedrag van de jaarlijkse bijdrage per categorie van leden  
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Nieuws 
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Nieuws 

Tijdens de eerste maanden van dit nieuwe jaar hebben we ons vooral gericht naar het vernieuwen van de 
lidmaatschappen van de vereniging en naar de organisatie van het galaconcert.  Voor het opnemen van een 
nieuwe cd is er nu geen financiële ruimte. 

 

De impact van de corona crisis is groot op onze vereniging.  Onze belangrijkste activiteiten staan "on hold" 
en het aantal leden is afgenomen. 

Bij dezer een warme oproep om uw kennissenkring warm te maken voor een lidmaatschap van onze 
vereniging.  U draagt hiermee bij tot de verdere ontwikkeling van onze Muziekkapel, doorheen het 
organiseren van evenementen en van het opnemen van een nieuwe cd.   

U kan lid worden als effectief lid voor de som van 20 euro, te storten op rekeningnummer 
BE88 0012 3798 6041 van de ASBF.   

U kan sympathiserend lid worden voor de som van 10 euro, te storten op hetzelfde rekeningnummer.   

 

AdjtMaj Onderkapelmeester Dominique Lecomte ging op welverdiend pensioen, van waaruit hij actief de 
vereniging verder ondersteunt.  We verwelkomen als Onderkapelmeester AdjtMaj Jonathan Dumoulin en 
wensen hem veel succes.   
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Activiteiten op stapel  
 

 

 

GALACONCERT OP 8 OKTOBER  
 

KLEINE BROGEL AIRBASE 
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Activiteiten op stapel  
We kijken hoopvol uit naar het volgende galaconcert. “We plan for the best” en werken dan ook 
hard aan de voorbereiding van een topevenement.  7 mei 2021 kwam te vroeg: nu plannen we 
naar 8 oktober 2021.   
Op veel vlakken zal het concert “anders zijn dan anders”.   
De organisatie in een Luchtmachtbasis geeft ons niet enkel meer flexibiliteit indien we moeten 
herplannen ten gevolge van de gezondheidsmaatregelen, maar brengt ons ook letterlijk dichter 
bij onze Luchtmacht.   
Tijdens het concert hebben we ook prachtige videobeelden van onze Luchtmacht in actie voor 
jullie in petto.   
De brede muzikale capaciteiten van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht zullen 
gedemonstreerd worden bij het muzikaal begeleiden van niemand minder dan Queen.  De 
Queen coverband zal jullie live laten proeven van het mooiste van het repertoire van deze 
legendarische Britse rockband. 
Noteer de datum van 8/10/2021 dus zeker in de agenda.  
Heel binnenkort mogen jullie een persoonlijke uitnodiging verwachten.  
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Onze cd’s 
 

 

 

 

Te koop via 

www.asbf.be 

 

of tijdens de concerten 
van het orkest 

 

 

 

 

Wij ondersteunen 

vzw FONAVIBEL 
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Onze cd’s 

Om u nog langer te laten genieten van het luisteren naar uw favoriete orkest, biedt ASBF u een breed 
scala aan muziekstukken aan die door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht worden uitgevoerd 
op verschillende cd's.   

Op de website van de ASBF kan u terugvinden welke cd’s nog te verkrijgen zijn en hoe u ze kan aanschaffen.   

https://www.airforceband.be/compact-disc 

Actueel zijn de volgende albums zijn nog beschikbaar: "Flying to Vienna", "Spotlight on Soloist and 
Composers", "Marches without Borders", "70 Years of Music (with Glenn VAN LOOY)".   

 
Leden kunnen deze cd’s aanschaffen voor slechts 10 euro per cd.  Voor niet-leden is dit 15 euro per cd. De 
verzendkosten bedragen 3,4 euro voor Europa en 4,1 euro voor landen buiten de Eurozone.   

Deze cd's zijn ook verkrijgbaar in de FONAVIBEL Shop (Kwartier Major HOUSIAU - 181, Martelarenstraat - 
1800 VILVOORDE) en worden ook te koop aangeboden tijdens de optredens van het orkest.   
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Een cd in de schijnwerpers  

 
 
Background created by pikisuperstar - www.freepik.com 
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Een cd in de schijnwerpers  
 

 

In 2017 kreeg kon de Koninklijke Muziekkapel van 
de Luchtmacht dankzij de financiële steun van de 
ASBF opnieuw een cd opnemen, naar aanleiding 
van haar 70ste verjaardag.  . 

Deze cd “70 Years of Music” toont de Koninklijke 
Muziekkapel van de Luchtmacht op haar best, 
onder de leiding van Commandant Kapelmeester 
Matty Cilissen.   

Het orkest vertolkt een aantal bekende stukken, 
marsen, waaronder de Mars van de Luchtmacht.   

Een must voor liefhebbers van het genre, vertolkt 
door een dynamisch orkest met een eigen, unieke 
klankkleur. 

De cd werd ondertussen herdrukt.  Er is opnieuw 
voorraad om tegemoet te komen aan de vraag 
ernaar.   
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Een cd in de schijnwerpers  
 

 

1SM Thierry Dehon, trompettist: 

“De opname van de cd was een erg intense 
periode en zal een geweldige herinnering blijven 
voor alle leden van het orkest. We konden 
samenwerken met topmuzikanten zoals Glenn 
Van Looy en James Foutain, hun muzikaliteit, 
techniek, vriendelijkheid en beschikbaarheid 
waarderen en konden het orkest verder 
ontwikkelen in de zoektocht naar de perfectie 
die nodig is voor dit soort muziek. 

Deze cd heeft ook een bijzondere betekenis voor 
ons orkest. De gekozen stukken zijn doorgaans 
gecomponeerd en / of gearrangeerd door 
voormalige of huidige leden van het orkest die al 
hun talent in deze composities hebben gestoken. 

De Piccolo-solo's uitgevoerd door Eric en Hélène 
vormen een staaltje van technisch en muzikaal 
meesterschap en versterken de kwaliteit van 
deze cd.”  
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Het orkest en haar musici 
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Het orkest en haar musici 
De Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht werd opgericht in 1946. Aanvankelijk 
onder de naam Muziekkapel van Brussel, werd ze in 1947 officieel erkend onder haar huidige 
naam.   
Deze sterk verjongde elite-eenheid van de Belgische Defensie bestaat uit een symfonisch 
blaasorkest van 51 streng geselecteerde professionele musici en is doorheen de geschiedenis, 
dankzij een aantal illustere dirigenten, uitgegroeid tot een team dat momenteel tot de absolute 
wereldtop behoort.   
Primordiaal is het muzikaal invullen en ondersteunen van militaire plechtigheden en 
internationale staatsbezoeken. Daarnaast vervult zij een representatieve functie als 
buitengewoon PR-instrument en uithangbord voor Defensie in het algemeen.   
Dankzij creativiteit en innovativiteit heeft de Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht zich 
ontwikkeld tot een moderne formatie met een uiterst veelzijdig en gevarieerd repertoire 
bestaande uit romantische, licht-klassieke en moderne muziekgenres. Dit alles met diverse 
flexibele formaties, van bigband tot symfonisch blaasorkest, van Glenn Miller tot Richard Strauss. 
 
Het orkest staat onder de leiding van Commandant Kapelmeester Matty Cilissen en 
Adjudant-Majoor Onderkapelmeester Jonathan Dumoulin.    
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De geschiedenis van het orkest 
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De geschiedenis van het orkest 

De muziekkapel van de luchtmacht kent een rijke geschiedenis, die meer dan 70 jaar terug in de tijd gaat.  Die rijke 
geschiedenis werd neergeschreven in een boekje, dat we eveneens te koop aanbieden via onze website.  Een hebbeding 
voor de liefhebbers van ons orkest.   

https://www.airforceband.be/cd_bestelling/ 

In onze nieuwsbrieven zullen we stukken uit die geschiedenis publiceren, waarbij we eveneens zullen inspelen op de 
actualiteit.   
 

 

We vernamen met droefheid het overlijden van Commandant Kapelmeester Eddy 
Geeraerts, die het orkest mee geleid heeft, naast Majoor kapelmeester Alain Crepin, 
tussen 1994 en 1996.   

We herinneren ons Eddy Geeraerts als een briljante componist van somptueuze marsen 
en daarmee ongetwijfeld het Belgische militaire muzikale erfgoed verrijkt heeft.   

Enkele van zijn werken: De Mars van het Logistieke Centrum No1, "Flying Trumpets" 
speciaal gecomponeerd voor de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht 
en "Belgian Parade" gecomponeerd ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de 
Belgische sectie van de International Military Music Society.   

Alle composities van Eddy Geeraerts stralen een groot schrijfvermogen uit, waardoor hij 
ongetwijfeld tot de grootste meesters van het "militaire mars" -genre behoort. 

Moge deze grote artiest in vrede rusten.   
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Contact - Muziekkapel 
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Contact - ASBF 
Correspondentie adres 

 

 

ASBF 

1ste – 1ier Wing 

Basis / Base Charles Roman 

1320 BEVEKOM - BEAUVECHAIN 

Secretaris 

 

Cdt v/h Vlw Jean-Philippe Van Soey 

jean-philippe.vansoey@mil.be 

Schatbewaarder 

 

LtKol v/h Vlw MAB Dirk Declerck 

dirk.declerck@mil.be 

Voorzitter 

 

GenMaj v/h Vlw o. r. Albert Husniaux 

albert.husniaux@skynet.be 

0482/84 17 76 
 


