
 



























      

 

Meer weten over onze groep 
of de (Franse) jachthoorn? 

Zelf eens proberen? 
 

Steeds welkom met uw vragen. 
 

U kunt ons in levende lijve 
aan het werk zien (én horen) 

tijdens onze optredens of repetities. 
 

Op onze site vindt u o.a. onze agenda, 
meer informatie over de groep en massa’s 
foto’s. En natuurlijk alle contactinformatie. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                   

 

 

 

 
Website 

www.kajk.org  
 

E-mail 
 info@kajk.org 

 
Contact 

Van Roey Johan 
M. R. Goossensstraat 10 

B-2650 Edegem 
gsm: 0473 723 388 

 
Lokaal 

Fort II – Gebouw J1 (buitenfort) 
Fort II straat – Ingang sportveld - parking 2 

B-2610 Wommelgem  
 

Maatschappelijke zetel 
M. R. Goossensstraat 10 - B-2650 Edegem 
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KONINKLIJKE 
ANTWERPSE 
JACHTHOORNKRING  
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WIE ZIJN WIJ 

 
De Koninklijke Antwerpse JachthoornKring 
(kortweg KAJK) is één van de oudste 
jachthoorngroepen in België (gesticht in 
1901). 

De groep bestaat uit een 15-tal spelers, die 
bespelen allen hetzelfde type instrument: de 
Franse jachthoorn in Re groot, de ‘Trompe’ of 
‘Trompe (à la) d’Orléans’. 

Wij willen naar inhoud en vorm kwalitatieve 
uitvoeringen brengen, met muziek uit het 
oude en nieuwe jachthoornrepertoire. 

 

 
 

KAJK online 
 

www.kajk.org - info@kajk.org 

[lezen – kijken – luisteren] 
 

 

 
WAT DOEN WIJ 

 

Muzikaal opluisteren van / deelnemen aan: 
- St.-Hubertusvieringen, dierenzegeningen, 

paarden- en jachtevenementen. 
- Concerten. 
- Festivals, wedstrijden. 
- Ontvangsten, feesten, huwelijken. 
- Historische en culturele manifestaties. 
- … 
 
Onze activiteiten, buiten repetities en stages, 
noemen we ook ‘diensten’ of ‘sorties’. We 
hebben er zo’n 25 per jaar, in binnen- en 
buitenland. 

 

  

 

 

Repetities 
 

Aanleren en inoefenen 
van techniek en stukken 

gebeurt tijdens de wekelijkse repetities.  
Er zijn ook stages en ontmoetingsdagen 

binnen en buiten de groep. 
Daarnaast is er natuurlijk ook nog 

het individuele werk thuis. 
  

Groepsrepetitie: 
Dinsdagavond, van 20.30 u tot 22 u. 

 
Vrije individuele repetitie: 

Donderdagavond, vanaf 20.30 u. 

 

 

DE FRANSE JACHTHOORN 

 
- De jachthoorn heeft geen toetsen of 

ventielen. De verschillende tonen en 
klankeffecten worden alleen met behulp van 
luchtdruk, de lippen, de kaken en de tong 
voortgebracht. Alle instrumenten in de 
groep zijn identiek, alleen het mondstuk kan 
verschillen. 

- De totale lengte van het instrument 
bedraagt 4,54 m. Het telt drie en een halve 
windingen met een doormeter van 37 cm en 
weegt slechts 750 gr. 

- De hoorn kan solo bespeeld worden. Of in 
duo, trio of groep, wat meer voorkomt.  

- De jachthoorn wordt staande bespeeld. Voor 
een betere totaalklank staan de spelers in 
V-formatie met de klankbeker, en dus met 
de rug, naar het publiek. 

 

 

 

HET REPERTOIRE 

 
- Fanfares: Vrij korte stukken die steeds 

‘forte’ (volle kracht) gespeeld worden. 
Enerzijds zijn er de signaalfanfares voor 
tijdens de jacht. Anderzijds zijn er de 
gelegenheidsfanfares, geschreven om 
personen, plaatsen en gebeurtenissen te 
eren of in herinnering te brengen. 

- Fantasieën: Bij deze stukken maakt de 
componist vrij en afwisselend gebruik van 
tutti, trio en solo, van ‘forte’ en ‘radoux’ 
(zachte passages) en van ritmes 

- St.-Hubertus-missen: Volledige missen of 
aparte stukken. 

- Verscheidene klassieke componisten 
(Delalande, Mouret, Haydn, Mozart ....) 
schreven speciaal voor dit instrument of 
maakten in hun orkestwerken gebruik van 
de typische klank van de jachthoorn. 

- Hoewel de jachthoorn gewoonlijk bespeeld 
wordt zonder begeleiding van andere 
instrumenten, komt hij ook goed tot zijn 
recht in samenspel met orgel, piano, orkest 
en zelfs met koor. 

 

 

Wij zijn lid van 
 

Benelux JachthoornFederatie (BJF) 
http://www.ftb-bjf.be/  

 
Fédération Internationale 

des Trompes de France (FITF) 
www.fitf.org  
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