
De locatie van Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht op Vliegbasis Gilze-
Rijen is uitermate geschikt voor een vergadering, congres, rondleiding door het vliegende 
museum, vliegdemonstratie, lunch, diner of een ander (onderdeel van een) evenement. 
Markant Meetings and Events heeft alle mogelijkheden om samen met u de perfecte 
combinatie te maken. 

Wilt u uw relaties of personeel trakteren op een erva-
ring die ze nooit zullen vergeten? Markant Meetings 
and Events biedt u het Historical Flight Event exclusief 
aan. Op vliegbasis Gilze-Rijen kunt u een geweldige 
dag beleven compleet met eten en drinken, muziek en 
entertainment en natuurlijk een vlucht in één van de 
historische vliegtuigen. Laat u onderdompelen in de 
sfeer die dit vliegende museum uitstraalt!



De Stichting Koninklijke Luchtmacht 
Historische Vlucht (SKHV) is in 1969 
opgericht door een groep voormalige jacht-
vliegers van de Koninklijke Luchtmacht. 
Met toestemming van de toenmalige com-
mandant werd op de vliegbasis Gilze-Rijen 
een hangar gebouwd waarin een Harvard 
en een Piper Super Cub zijn gerestaureerd. 
Doel was het starten van een voortgezette 
opleiding van sportvliegers. In de jaren 
die volgden zijn verschillende historische 
vliegtuigen aan de vloot toegevoegd, met 
zorg gerestaureerd en in luchtwaardige con-
ditie gebracht. Vanaf 1976 legt de SKHV 
zich toe op het in luchtwaardige staat bren-
gen en houden van propellervliegtuigen die 
in het verleden in gebruik zijn geweest bij 
de Koninklijke Luchtmacht.

In 1998 zijn de voormalige stichting Gilze-
Rijen Historical Flight en de Dutch Spitfire 
Flight samengegaan in de Stichting 
Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht 
en maakt de enige luchtwaardige Neder-
landse Spitfire deel uit van de vloot. Op 24 
september 2004, tijdens de viering van het 

 

35 jarig jubileum, is de integratie tussen de 
Duke of Brabant Air Force (DBAF) en de 
SKHV aangekondigd. Vanaf dat moment 
maakt het vlaggenschip van de DBAF, de 
B-25 Mitchell, deel uit van de vloot van de 
SKHV.

In de afgelopen decennia is de SKHV 
gegroeid tot een toonaangevend vliegend 
museum met een unieke collectie histo-
rische militaire propellervliegtuigen. De 
professionele en vrijwillige inzet van alle 
deelnemers én de gastvrijheid die de SKHV 
geniet van de Koninklijke Luchtmacht 
maken dit mogelijk.
 

Introductie



Het programma is geheel naar wens in te vullen. Dit programma is een voorbeeld, 
samengesteld uit enkele van de vele mogelijkheden. 

 
 

Historical Flight Event

14.00 uur
Bij aankomst worden uw gasten 
opgewacht bij de poort waar 
dixieland orkest Jerry Steyger voor 
een warm onthaal zorgt. Vanuit daar 
worden zij begeleid naar de crewbar 
waar men koffie en thee krijgt 
uitgeserveerd. Vervolgens start het 
programma.

14.30 uur
In de hangar, tussen de vliegtuigen, vindt een welkomstwoord en/of presentatie door iemand 
van uw organisatie plaats. Aansluitend zal de voorzitter of een bestuurslid van de 
Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht de uitleg geven over het dagprogramma en een 
lezing over de stichting.



Historical Flight Event

 15.15 uur
Aanvang rondleidingen en rondvluchten in de dan 
beschikbare toestellen. De gasten die op dat 
moment niet meevliegen kunnen onder het genot van 
een drankje de vliegbewegingen vanaf de grond 
volgen. Jerry Steyger met zijn dixieland orkest zorgt 
voor de vrolijke noot.

18.00 uur
Opening van de buffetten.

19.00 uur
Eventuele voortzetting van de rondvluchten en aan-
sluitend spectaclaire vliegdemonstraties met diverse 
toestellen.

20.00 uur
Einde Historical Flight Event.



Harvard lunchbuffet

Goed gevulde Komkommer/courgette soep 
met ham en courgette geserveerd met stok-

brood en kruidenboter.

Broodjesbuffet 6 per persoon

Diverse soorten minibroodjes rijkelijk 
belegd met diverse vlees-, vis- en 

kaassoorten en afgemaakt met divers 
garnituur.

Canadese beenham
Gebraden rosbief

Brie
Parmaham

Jonge Goudse kaas
Gerookte zalm

Krabsalade
Rivierkreeften staart salade

Coupe dessert met exotisch verse 
fruitsalade

Broodjeslunch

3 normale zacht belegde broodjes met 
diverse kaas- en vleessoorten

1 krentenbol
1 worstenbrood

melk

Uitbreidingsmogelijkheden 

Saucijzenbroodje
Worstenbroodje

Krentenbol
Melk / karnemelk

Catering

De drankjes worden geserveerd op basis van nacalculatie uit het Hollands dranken-
assortiment. Enkele suggesties voor de voor de catering (prijzen op aanvraag):



Fokker S11 Stamppottenbuffet
 

Bestaande uit de volgende gerechten:
Zuurkoolstamppot gepresenteerd met 

verse braadworst
Rodekool stamppot gepresenteerd 

met appelcompote
Hutspot gepresenteerd met 

uitgebakken spek 
Boerenkoolstamppot gepresenteerd 

met rookworst
Runderstoofschotel

Gehaktballetje met ui, spek en braadjus
Mosterd en azijn

 

Uitbreidingsmogelijkheden 
Stamppottenbuffet

Goed gevulde erwtensoep 
met rookworst roggebrood en katenspek

Coupe vanille roomijs met vers fruit, 
vanille saus en slagroom

Beaver grillbuffet 

Bestaande uit BBQ gerechten;
Spies Kipsaté met pittige 

pindasaus, gemarineerde Exotische spare 
ribs, Hollandse biefstuk, zalmsteak met 

basilicumsaus, gemarineerde speenkotelet
Rundvleessalade met gehakte peterselie 
Aardappelsalade met komijn vinaigrette

Salade met pasta en kipblokjes in 
een kerrie saus

Zoet – zure garnituur zoals 
augurken en uitjes

Witte koolsalade Americain style
Vruchtensalade paradijs
Smoked BBQ saus en 

huisgemaakte knoflooksaus
Diverse broodsoorten met kruidenboter en 

tapenade van groene olijven



Spitfire grillbuffet

Het Spitfire grillbuffet bestaat uit 
vleesgerechten; 

Spies kipsaté, gegrilde vleesburger, gemari-
neerd spek, Italiaans gekruid kippenborstje, 

varkensoester en runder entrecote.
 

Bijgerechten
Salade met pasta tricolore, olijfjes en 

gemarineerde tomaatjes
Rundvleessalade met gehakte peterselie en 

spekjes
Aardappelsalade met vers gebakken spek-

jes  en nootjes
 Witte kool salade, rodekool salade 

Warme Satésaus  
Verschillende soorten koude sauzen

Tapanades en kruidenboter
stokbrood
Fruitbowl

Uitbreidingsmogelijkheden Grillbuffet

Verse gemarineerde zalm
Bourgondische rib

Gemarineerde speenkotelet

Mitchell grill buffet 

Bestaande uit vlees- en 
visgerechten;

Argentijnse runderentrecote, 
gemarineerde kalkoenfilet, saté ayam, ge-

marineerde speklappen, Canadese 
beenham, Schotse zalm en 
gemarineerde tilapia filet.

Aardappelsalade met basilicum
Wittekool salade
Rodekool salade

Komkommersalade met wortel rasp 
Tomaten salade met courgette en rode ui

Remouladesaus, mosterdsaus, cocktailsaus
Diverse broodsoorten met kruidenboter



Harvard Grill buffet

Het Harvard Grill buffet bestaat uit 
wok- en grillgerechten; 

kippenreepjes, eiernoedels, fijne 
groentemelange, sojasaus,
fijne groente melange, ui, 

champignons, paprika, spies van 
kipsaté, gemarineerde lamsrack, lende bief-

stuk, gegrilde kipfilet, gamba’s in een 
knoflook marinade en gegrilde 

groentesalade met Parmezaanse kaas.

Warme sauzen
Pittige saté saus 

Cognac en groene peper saus 
Rode wijn saus

Bijgerechten
Wortelsalade, komkommersalade, 
tomatencrudité, diverse sla soorten

Aardappelsalade
Pastalade met verse vruchten

Diverse koude sauzen
Brood en boter

Bittergarnituur 6 hapjes 
per persoon

Luxe opgemaakte toast (stokbrood en 
focaccia brood) belegd met diverse fijne 

vlees- en vissoorten, zoals:
Canapé met gerookte zalm en 

crème fraïche
Canapé met krabsalade 

Stokbrood belegd met haring en 
gesnipperd uitje

Foracicia met filet américain
Roggebrood met brie en walnoot
Stokbrood met Ardennerham en 

meloen



Bittergarnituur 8 hapjes 
per persoon

Fantasietje van Seranoham met 
meloenparel

Boomstammetje van gerookte Noorse zalm, 
gevuld met witte kool, zure room en dille
Canapé met filet Americain en kappertjes
Canapé met krab en stukjes Granny Smith 

appel met fijne dressing
Mini wrap met pesto crème en kip

Bamboeprikker met olijf, mozzarella, 
tomaat en basilicum

Mini sandwich van ontbijtkoek met mon-
chou, cheddarkaas en meloen

Mini sandwich met gerookte maiskip met 
kerrie crème en uitgebakken spekkrul

 

Desserts

Coupe met exotische vers fruitsalade en 
slagroom

Coupe Bavarois van verse aardbeien of 
ananas en slagroom

Coupe vanille roomijs met warme kersen 
en  slagroom

Belgische chocolade mousse met 
frambozen coulis en slagroom 

In eigen huis bereide karamelparfait met 
slagroom en vanille saus 



Jerry Steyger

Ongecompliceerde dixieland 
muziek, toegankelijk voor jong en oud 
en altijd leuk om tegen te komen, op wat 
voor gelegenheid dan ook. Het loopor-
kest heeft geen podium nodig en kan 
zich verplaatsen naar iedere gewenste 
locatie. Dat Jerry Steyger over absolute 
klasse beschikt, is meer dan eens bewe-
zen o.a. door het optreden voor niemand 
minder dan Bill Clinton.

 

Entertainment

Net als alle onderdelen kan het entertainment naar eigen wens 
ingevuld worden. Wij geven u enkele suggesties.



In the Mood
 
Wie kent ze niet, de liedjes van The Andrews 
Sisters, Bing Crosby, Vera Lynnen Louis Jordan..
.in de harten gesloten door hen die de oorlog 
meemaakten en ontdekt door na-oorlogse 
generaties.

Met swing, plezier en gevoel brengt In the 
Mood deze liedjes opnieuw tot leven met een 
ode aan de muziek uit de jaren 40 en 50. 
Muziek die perfect aansluit bij de sfeer
van de Koninklijke Luchtmacht Historische
Vlucht!

In the Mood treedt met veel succes op tijdens veteranen- en herdenkingsdagen en verzorgde 
de afgelopen jaren regelmatig de muziek tijdens evenementen van de SKHV. 

Daarnaast zorgen de drie zangeressen en twee muziekanten van In the Mood voor een stijl-
volle omlijsting van recepties, dineetjes en andere feestelijke bijeenkomsten.

De pers schreef over In the Mood:
‘(...) Het gezoezemoes verstomt, hoofden draaien om, vingers knippen, 
heupen wiegen, voeten beginnen de maat te tikken zonder dat de eigenaar daar erg in heeft.
Drie stemmen in perfecte harmonie, drie verschillende partijen die klinken alsof ze uit één 
mond opwellen, met een smachtend en tegelijk kwikzilverig geluid.’

LET’S GET IN THE MOOD!!!



Prijzen zijn op aanvraag.  

Markant Meetings and Events kan alle 
onderdelen los aanbieden. Samen met 
u kunnen we een passende combinatie 
maken. Een kleine selectie van de 
mogelijkheden:
- Congres
- Vergadering
- Diner
- Vliegshow
- Beurs
- Feestavond
- Rondleiding door het vliegende 
museum
- Lunch
- En natuurlijk een rondvlucht in een 
van de historische vliegtuigen
 

 

Contact

Voor meer informatie bel of e-mail naar:
Markant Meetings and Events
Carré 16
5017 JE Tilburg
013-5450233
info@markantevents.com
www.markantevents.com


