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Inleiding  
Op 8 oktober 2021 ging na een onderbreking van een jaar het galaconcert georganiseerd door 
de ASBF door op de vliegbasis Kleine-Brogel.   
Het is een grootschalig en stijlvol evenement geworden, waarin op een gepaste manier een 
hulde gebracht werd aan onze Luchtmacht die haar 75-jarig bestaan vierde.  We mochten een 
“full house” noteren, met bijna 360 zeer enthousiaste deelnemers.   
Het concert werd unaniem gewaardeerd en als een groot succes ervaren.  Dank aan allen die 
hard gewerkt hebben om dit prachtige galaconcert tot een goed einde te brengen.   
In deze editie van On Air vindt u, naast een aantal sfeerbeelden van het concert, een overzicht 
van de actueel geplande optredens van het orkest.  Gelieve te noteren dat de concerten te 
Hasselt (25 november) en Maaseik (2 december) afgelast werden.   
 
Mijn medewerkers en ikzelf wensen u een goede gezondheid en veel leesplezier.   
 
Albert Husniaux 
Generaal-majoor van het vliegwezen o. r.  
Voorzitter vzw ASBF  
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In deze nieuwsbrief 

• De ASBF 

• Het Galaconcert 

• Volgende optredens 

• Onze cd’s  

• Contact  

• De ASBF in “online” media 
 
Veel leesplezier! 
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De ASBF (Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association)   
 

 
 

 

De ASBF is 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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Het galaconcert 
Op de volgende pagina’s vindt u een aantal sfeerbeelden van het galaconcert van de ASBF dat, na een 
onderbreking van een jaar, op 8 oktober 2021 doorging op de vliegbasis Kleine-Brogel.   

Op de Internetsite van de ASBF (https://www.airforceband.be/) vindt u een prachtige fotoreportage van 
het concert.   

De formule van het jaarlijkse galaconcert werd volledig herzien.  Een gepaste hulde werd er gebracht aan 
onze Luchtmacht die haar 75-jarig bestaan vierde.   

We mochten een “full house” noteren, met bijna 360 enthousiaste deelnemers  

De zaal was prachtig ingericht (dank u KeeBee), de ontvangst hartelijk en de maaltijd en bediening 
uitstekend.   

De deelnemers vergaapten zich op heel mooie videobeelden die prachtig begeleid werden door de 
Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht, onder de inspirerende leiding van haar Kapelmeester, Cdt v/h 
Vlw Matty Cilissen.  Na de pauze genoot het publiek van een meesterlijke Queen coverband, Mother 
Mercury, voortgestuwd door een meesterlijk musicerende Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht.   

Het succes van het concert was alleen maar mogelijk door de inzet, professionele attitude en bezieling van 
allen die aan dit concert meegewerkt hebben en door de steun van Defensie en de sponsors van het 
evenement.   

Dank aan jullie allemaal!   

(Albert Husniaux)  

https://www.airforceband.be/
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Sfeerbeelden 
Met dank aan onze meesterfotograaf, Daniel Demunter, voor de schitterende fotoreportage.   

https://www.airforceband.be/portfolio-2/  

 

 
  

https://www.airforceband.be/portfolio-2/
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Overzicht van de volgende optredens 
Datum Plaats Activiteit 
UITGESTELD 
 
25 november, 20:00 

 
 
Hasselt 

18de Herfstconcert, Provinciecommando Limburg 
en Mars en Mercurius - Limburg en Kempen 

30 november, 20:00 La Louvière Concert, à la découverte des harmonies - fanfares, 
clarinette et saxophone 

UITGESTELD 
 
2 december, 20:15 

 
 
Maaseik 

Jubileumconcert, 
20 jarig peterschap van de Verdedigings- en 
steungroep van de vliegbasis Kleine Brogel over de 
Unit Siemkensheuvel – vzw Covida 

10 december, 20:00 Beauvechain Kerstconcert 
16 december, 20:00 Virton Concert du Commandement de Province du 

Luxembourg 
 
(Adjt Bjorn Festraets, ADM Onderkapelmeester Jonathan Dumoulin) 
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25 
NOVEMBER 

20:00 Hr 

AFGELAST 
18de Herfstconcert, 
Militair Commando Provincie Limburg en 
Koninklijke Kring Mars en Mercurius – Limburg en 
Kempen  

Sint-Catharinakerk, 
Sint-Katarinaplein, 3500 Hasselt 

 

Reservaties en inlichtingen: 
Tel: 02 443 12 79 
e-mail: galaconcertlimburg@mil.be 
 
Verschillende arrangementen zijn mogelijk.   
 
 



Blz. 15 

 
  



Blz. 16 

 

30 
NOVEMBER 

20:00 Hr 

A la découverte des harmonies - fanfares, 
clarinette et saxophone 
Théâtre Communal 
Place Communale 22, 7100 La Louvière 

 

 

Reservaties en inlichtingen: 
0471 22 73 63 
 
Voorverkoop: 
Tot 27 november 2021 
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2 
DECEMBER 

20:15 
(of 18:00) 

AFGELAST 
Jubileumconcert 
20 jarig Peterschap van de Verdedigings- en steungroep van de 
vliegbasis Kleine Brogel over de Unit Siemkensheuvel – vzw 
Covida 

Cultuurcentrum Achterolmen 
Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik  

 Informatie en tickets: 
willy.simons@mil.be 
https://www.achterolmen.be/activiteiten  
 
Iedereen die tickets heeft voor dit concert wordt persoonlijk verwittigd. 
Betaalde kaartjes worden terugbetaald. 

  

https://www.achterolmen.be/activiteiten
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10 
DECEMBER 

20:00 

Concert de Noël 
Ville de Beauvechain, in samenwerking met 1 Wing 

Eglise Saint Sulpice 
Rue de la Cure, 1320 Beauvechain  

 Informatie en tickets: 
Vrije toegang 
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16 
DECEMBER 

20:15 
 

Musiques de Film et Chansons de Noel 
Concert du Commandement de Province du Luxembourg 

Complexe Culturel et Sportif de VIRTON 
A la Cour Marchal 8, 6760 Virton 

 

Informatie en tickets: 
Bibliothèque communale de VIRTON  
Esplanade de l’Avenue BOUVIER, 4a 
067/240690 
Voorverkoop : 18 €; normale prijs : 20 € 
Kortingen voor studenten ; kinderen : gratis 
COVID SAFETICKET van toepassing 
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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 – Let’s Fly Through History”.     
 

 
 
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.   

https://www.airforceband.be/compact-disc
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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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Contact – Muziekkapel 
 
Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht 
 
1  Wing 
Basis Charles Roman 
1320 BEVEKOM 
 
Secretariaat / CSM 
Tel :  02 442 52 09 
Fax : 02 443 93 63 
 
Kapelmeester 
02 442 52 07 
 
Onderkapelmeester 
02 442 52 08 
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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 

0472/84 17 76 
 

  

mailto:albert.husniaux@skynet.be
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De ASBF en het orkest online 
U zal ons online op de volgende plaatsen vinden: 

• De Internetsite van de ASBF 

• De Facebookpagina van het orkest. 

 

Website 

 

https://www.airforceband.be/  

Webmaster, content manager en fotograaf: 

Daniel Demunter 

 

 
  

https://www.airforceband.be/
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Facebook pagina 

 

https://www.facebook.com/TheRoyalBandOfTheBelgianAirforce  

Webmaster en content manager: Kevin Van Giel 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TheRoyalBandOfTheBelgianAirforce

