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Zingend op de treden 
van de Sacré Coeur 
Hear1 of Holland Chorus geeft een sponlaan 
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Parijs. Hel koor zong daar in mei Ier gelegen
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Stockholm Chord Masters 

Gasten van DABS eerste in Zweden 
Stockholm Chord Masters, het koor dat 
DABS heeft uitgenodigd voor het 
opluisteren van de conventie in novem
ber. is kampioen geworden in Zweden. 
Op sommige onderdelen eindigde hel is 
de A-categorie, zodat we tijden de 
shows in Nederland verzekerd kunnen 
zijn van een kwaliteit optreden. Het 
koor kreeg ook de prijs voor de beste 
presentatie. 

Het koor heeft DAB$ al laten weten 
uit te kijken naar hun bezoek aan 
Nederland. Ze zijn ook van plan vol
gend jaar mee te doen aan de Europese 
conventie in Glasgow. Het koor werd 
eerste met een gemiddelde van 80 pun
ten per song en een totaal van 480. De 
songs waren Over the Rainbow en I 
can't give you anything but love. 
Vooral met Singing en Presentation 

scoorden de Chordmasters hoog, twee 
keer 83. 

Ze werden gevolgd door The 
Emertainmen, die lang bovenaan de 
Zweedse barbershoplijst hebben 
gestaan ( 461 punten). 

Bij de kwartetten eindigde Jamba/aya 
als eerste met 966 punten voor vier 
songs, gevolgd door De G/ada La.xame 
met 920 punten. Jambalaya kreeg ook 
de prijs voor de beste presentatie. 

Het Britse koor Hannony Soutil West, 
een gelegenheidskoor uit het zuid
westen van Engeland. komt met ruim 
82 man op eigen kosten naar de DABS
conventie. Nog meer buitenlandse 
belangstell ing dus. Ze treden ook op in 
de zaterdagavond en de zondagmiddag
show. Een conventie met zoveel buiten
landers hebben we nog niet beleefd. 
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I k had net m'n snelle fiets weggezet 
in de garage en mijn fietsbroek met 

zeemleren kruis, dat doorweekt was van 
het zweet aan de waslijn opgehangen, 
toen mijn echtgenote aankondigde dat 
de wekelijkse kaartavond met vrienden 
niet kon doorgaan. vanwege een extra 
repetitie van ons kwartetje. 

Reden: Bespreking DABS-conventie 
en keuze van twee nieuwe songs voor 
de kwartetten-contest. 

Waarom dat besproken moet worden 
in een extra repetitie snap ik niet. Maar 
beste lezer, zoals je wellicht nog weet 
is er bij ons kwartetje zo eentje die 
alles zo snel mogelijk geregeld wil 
hebben. 

Mijn idee van een conventie is; leuk 
om weer alle barhershoppers te zien 
en te horen, lekker zingen en bijpraten 
met een glas bier in de hand. 

En dan de conte t, wat ik persoon
lijk een leuker woord vind dan wed
strijd, twee liedjes zingen (mogen 
ook songs zijn) die we al lang kennen. 
zodat er niet teveel repetitietijd in gaat 
zitten. 

Conventie in zicht 

"Fout, helemaaJ fout!" Tenminste 
dat zei ons fanatieke lid, die graag voor 
regelneef speelt. ··we gaan twee songs 
uitzoeken en die laten we controleren 
door een judge uit Engeland. Dat wordt 
dan wel hard werken maar het zál 
lukken!'" Het optimisme droop ervan af. 
We keken elkaar eens aan. stribbelden 
nog even tegen, wat overigens nooit 
succes heeft bij hem, en gingen dus 
toch maar akkoord met zijn voorstel. 

Eigenlijk had hij wel gelijk. Hard 
werken op repetities is altijd leuk. Je 
goed presenteren op de contest willen 
we toch allemaal. Dus werd e n-passant 
besloten om dan ook maar nieuwe 
showkleding aan te schaffen. Dat 
wordt dan wel wat pilsjes minder drin
ken de komende tijd, maar je moet wat 
over hebben voor je hobby. 

Trouwens de conventie wordt een 
kJapper aJs we de eerste berichten 
moeten geloven. Héél veel kwartetten 
en héél veel koren doen mee aan de 
contests. Wat een fees t! Toch maak ik 
me wel wat zorgen als ik kijk naar de 
concurrentie. Normaal schat ik ons 

kwartet in bij de beste zeven. Maar nu 
zijn er zeker 12 kwartetten die, zoals ik 
ze ken, zich te pletter zullen oefenen 
voor een hoge kJassering. Dus toch een 
wedstrijd?!? 

Hoe moet dat dan met ons? De 
vakanties zijn vanwege familie- en 
zakentoestanden aJ gepland, van eind 
mei tot en met augustus hebben we 
geen repetities. 

Oei. dat wordt dus een uitslag tussen 
plaats 10 en 20. 

Maar zoaJs eerder gezegd; het gaat 
om de fun, ja toch! 

lk zit nog met één belangrijke 
vraag; zal Johan Kruyt. nu nog DABS
president de conventie in deze functie 
nog meemaken? Ja toch zeker! Maar 
dan moet er nog wel een bestuurslid 
bijkomen. Wie wil? Wij kunnen en 
willen Johan niet missen!! 

Insider 

Alle leden opgenomen in de loting 
Bij de loting voor de volgorde van 
optreden op de conventie zijn alle 
leden meegerekend, ongeacht of ze 
zouden deelnemen of niet. Leden die 
zich niet hebben opgegeven, worden 
na 30 juni uit de lotingslijst verwij
derd. Nieuwe leden worden onderaan 
toegevoegd. Dit laatste is bij de 
koren gebeurd met Vocal Clzallenge 
dat zich heeft aangemeld na de loting 
en dat nu als laatste optreedt in de 
competitie. 

Volgorde kwartetten: 
I. De Sox 
2. Ademsteun 
3. Half Past Eight 
4. Why Four 
5. Brathers 4 Tune 
6. 4 Again 
7. The Sonorifics 
8. Interstate Conneetion 
9. The Neighbour·s 

I 0. S.O.A.P. 
11. Dutch Tones 
12. 4 Wheel Drive 
13. Crash 

14. Unlimited 
15. Special Four 
16. Voca l Chords 
17. Voice Male 
18. Gentiemen's Agreement 
19. Snapshot 
20. Granny's Pride 
21. Radio Times 
22. Spice of Life 

Koren: 
I. Fruit Unlimited 
2. Midland Harmonizers 
3. Fris ian Harmonizers 
4. Greyhound Barhershop Singers 
5. College Barhers 
6. Gaggling Ganders Gang 
7. Ring River Singers 
8. Duke Town Barhershop Singers 
9. Heart of Holland Chorus 

10. Gents' Mainport Barhershop 
Singers Rotterdam 

11. Zoo' n Sound 
12. Best Blèk Barhershop Singers 
13. Sir Hugo Worthy Singers 
14. Lake Distric t Sound 

Secretaresse ran het conl'entieteam Rosa/ie 
Davies regisseert de loting voor de com·entie 
tijdens de algemene vergadering. 

IS. Dolphin Barher Mates 
16. Southern Comfort Barber Mates 
17. Seabottom Singers 
18. Whale City Sound 
19. Vocal Challenge 
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Den Bosch mikt op tweejaarlijks festival 

The Duketown Barbershop Singers 
geven op 16 september een ' mini' 
barbershopfestival om hun tienjarig 
bestaan te vieren. Maar dat moet 
tevens het begin zijn van een nieuwe 
traditie: in de oneven j aren een 
groots barhershop-festival in de 
binnenstad van ' s Hertogenbosch, 
voor het eerst in juni of begin 
september 2001. 

Het idee komt overeen met allerlei 
andere culturele activiteiten die a l in de 
tad worden gehouden, zoals J azz in 

Duketown met Pinksteren, Theater
fe ti val de Boulevard beg in augustus en 
de Proeverij begin septe mber. De 
initiatiefnemers Hans van den Brink, 
Peter Spijkers en Jan Moors van de 
Duketown Barhershop Singers hebben 
samenwerking gezocht met DABS en 
met de vrouwenorganisaties Sweet 
AdeHnes en Holland Harmony. Na het 
eerste festival gaan ze met de drie 

barhershop-organisaties om de tafel 
zitten om te kijken of er continuïteit valt 
te brengen in het evenement. 

Op zaterdagmiddag 16 september 
staat de deelname vast van de vrouwen
koren Sawhem Con!forl Barber Gals, 
The New Harvest Singers en The 
Singing Pearls en van de mannenkoren 
Sawhem Comfort Barher Mates, Fruit 
Unlimited en Bes! Blèk Ba rbershop 
Singers. Uiteraard komt er ook een 
aantal kwartetten van binnen de regio 
en daarbuiten. 

Kwaliteit 
' Het barbe rshopfestival moet zich 

gaan kenmerke n door muzikale 
kwaliteit, ontmoeting, sfeer en theater ' . 
schrijven de organisatoren. Oe hjstori
sche binnenstad van 's Hertogenbosch 
heeft van zichzelf allerlei aansprekende 
decors, zoals de Uilenburg. de Parade. 
het Kerkpleintje en de Markt. 

Het programma wordt om half twee 
ingeleid door voorzitter Vico van der 
Voort van de Dukerown Barhershop 
Singers. waarna op verschille nde punten 
in de stad de koren en kwartetten zich 
laten horen ( 14- 16 uur). Er zit ook het 
onderdeel mass singing in op de trappen 
van de Nederlands hervormde kerk op 
het Kerkpleintje ( 16 - 16.30 uur). Daar 
zingen de deelnemers zeven polecat 
songs. En na afloop is er uiteraard een 
afterglow ( 16.30 - 18 uur). Daarvoor 
krijgt elk koor en kwartet een bruin café 
en een straat toegewezen. 

Voor de deelnemers is er tenslotte een 
dinerbuffet ('dit moet je eern keer in je 
leven meegemaakt hebben') in een 
voormalig pakhuis, nu Brasserie 
Boudewij n geheten. Op het menu staat 
onder andere Gentse waterzooi. gevulde 
soep met kip en groente. 

Meer infom1atie over het festival bij 
Jan Moor . 073-6217853. 

'Samenwerking tussen koren' 
Het volgende idee vonden we in 
Shoptalk, clubbla d van Heart of 
Holland Chorus. De auteur is Gerrit 
Tamboer. Het optreden in Parijs, 
dat hij noemt, is intussen geweest, op 
4 mei. 

'Ons koor heeft al een paar jaar te 
kampen met een teruglopend ledental. 
Deze terugloop is gelukkig to t staan 
gebracht. Echter, de ledenwerfactie 
heeft niet opgeleverd wat we ervan 
hadden verwacht. Dit betekent dat we 
blijven zitten met een (te) klein koor. Ik 

neem aan dat ditzelfde zich voordoet 
bij andere koeren. Ik stel voor een 
samenwerkingsverband aan te gaan met 
een koor ' uit de buurt". Geen fusie of 
zoiets maar een vorm van samenwer
king waarbij bijvoorbeeld een gedeelte 
van het repertoire hetzelfde is. waarbij 
afspraken worden gemaakt over de uit
voering van deze stukken. 

Op deze manier is het mogelijk 
gemengd op te treden. Wanneer zich 
een situatie voordoet waarbij wij of het 
andere koor gevraagd worden te komen 
zingen in een land hier ver vandaan. en 

het betreffende koor kan geen verant
woorde stemverhouding op de risers 
krijgen, kunnen we bij elkaar om aan
vulling vragen en dan toch aan de vraag 
voldoen. Ook bij ons komende optreden 
in Parijs zouden we aanvull ing kunnen 
vragen. al was het alleen maar o m de 
kosten te drukken. 

Ik weet dat er nog een hoop zaken 
geregeld moeten worden om dit idee tot 
een succes te maken. Toch wil ik 
vragen er eens over na te denke n en 
jullie 'stem van je hart ' hierover te laten 
horen.' 
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Johan Dessing barbershopper of the Year 
Johan Dessing, dirigent van kam
pioenskoor Wlwle City Sound in 
Zaandam, heeft in maart de onder
scheiding Barhershopper of the Year 
gekregen. 

Dat gebeurde niet alleen omdat hij 
het kampioenskoor dirigeert, maar 
vooral omdat hij ook op ander gebied 
barhershop pro moot. zoals tijdens de 
dirigentendag vorig jaar en tijdens een 
harmony college in Engeland. Behalve 
het mannenkoor Whale City Sound 
dirigeert Dessing ook het vrouwe nkoor 
Dutch Pride in IJsselste in. Dessing is 
een voorstander van vernieuwe nde 
barbershop. · Ringende" akkoorden zijn 
wel belangrijk volgens hem, maar niet 
als ze het verloop van de song verstoren. 
Dat is ook wat hij propageert in 
harmony colleges en op zijn repe tities. 

Intussen heeft Dessing, o m gezond
heidsredenen zijn dirige ntschap bij 
Dutch Pride neergelegd. 

Johan Dessing ontl'angt tijdens de A /gemene Vergadering de ondersc/reidim~ Barhershopper of the 
Year uit handen van DABS-voorziuer Jolum Kruyt. 

Bestuur DABS bijna compleet 

Leo Guikers 

Leo Guikers (bass van het kampiocos
kwartet Voice Male) is door de 
algemene vcrgadering van april in hel 
bestuur benoemd. Leo neemt de functie 
van secretaris op zich. Intussen heeft 
zich ook Mebius LanghouL dirigent 
van The Frisian Harmoni::.ers in 
Leeuwarden gemeld als penning
meester. 

Zo z ij n twee urgente vacatures 
vervuld. Guikers is de opvolger van 
Dolf Lahuis die .les jaar secretaris is 
geweest. Langhout volgt Hans Brouwer 

Mebius umghow 

op die om persoonlijke redenen het 
penningmeesterschap heeft neergelegd. 

Met de invulling van deze vacatures 
is ook een complete impasse bij DABS 
voorkomen. In de jongste a lgemene 
vergadering liet voorzi tter Johan Kruyt 
weten het bijltje erbij neer te leggen als 
het bestuur niet voor de vergadering 
van 24 juni zou zijn aangevuld. Hij zag 
het op dat moment niet meer z itten. 

Voor de opvolging van Watze Watzema. 
die veel deed aan de public relations 
van DABS. is nog niemand gevonden. 

Leo See/ 

Uiteraard houdt het bestuur zich 
aanbevolen voor kandidaten die er zin 
in hebben om in een enthousiast en 
toegewijd team barhershop harmony in 
Nederland naar een hoger peil te 
he lpen. Zij kunnen zich melden bij bun 
koorbest uur. 

Leo Seel uit Zaandam is benoemd als 
permanent lid van de commissie 
Ople idingen. Samen mel Herman 
Feitsma werkt hij aan be leid en 
organisatie van de opleidingen bij 
DABS. 
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Nieuwe kwartetten stellen zich voor 
De laatste tijd zijn er tot ieders genoegen allerlei 

nieuwe kwartetten bijgekomen. Of ze allemaal 

op de conventie zullen optreden, weten we pas 

na 30 juni. Intussen stellen we er een aantal voor. 

Ademsteun: nog steeds voor de lol 

Er werd een kwartet gezocht voor een openlucht optreden in 
Swifterband op 10 juni 1997. De songs die we bij de Dolphin 
Barber Mates zingen waren voldoende voor een betaald 
optreden 'voor de lol'. Het begin was er: de sound was 
redelijk, de teamgeest was aanwezig en we hadden een 
ontzettend leuk optreden verzorgd. Er volgeode een diversiteit 
aan optredens: van de grote kerk in Gouda tot op een 
hardrock-festival in Duitsland. Hoogtepunt van Ademsteun 
was het bezoek aan de internationale conventie in Atlanta, 
Georgia, Verenigde. Hier hebben we ontzettend veel beleefd 
en gezien. Machtig mooie ervaring om met een kwartet in dat 
overweldigende barbershopwereldje rond te lopen. 

Anno 2000 zingen we nog steeds 'voor de lol'. Na een 
optreden krijgen we enthousiaste reacties van het publiek en 
dit stimuleert ons om door te gaan. Voor ons is de conventie 
een uitdaging om je zangkwaliteiten eens aan kritisch 
barhershop Nederland te vertonen. Ons motto: 'meedoen is 
tenslotte belangrijker dan hoog eindigen'. 

Dutch Tones: leeftijdsverschil 

Dutch Tones is gestart in oktober I 998. Er was kwartet
ervaring, bij de een wat meer dan bij de ander. Het kost tijd 
om een band met elkaar op te bouwen. Er is naast het leef
tijdsversebil (30' er, 40'er, 50'er en 60'er) ook een 
cultuurversebiJ qua job, ervaring, gezin, levensopvatting, los 
nog van taalgebruik. 

Uitgangspunt was en is zangplezier met een ondertoon van 
dicipline, streven naar niveau. Wekelijkse repetitie, oefenen 
op klankkleur, daarna oefenen op klankkleur en daarna 
oefenen op klankkleur. We beginnen te begrijpen dat het rwee 
jaar duurt voordat je als kwartet herkend kunt worden. 

Wij vonden in Fred van de Grint een geweldige coach. Van 
tijd tot tijd schakelen we een logopodiste in. Onlangs hadden 
we een halve dag Engelse coaching, we zijn nu toe aan de 
performance. 

Dat alles kost uiteraard geld. We hebben nu en dan een 
chnabbeltje. (Voor diegenen zonder ervaring: f. 125 per uur 

een minimum van drie uur inclusief reistijd, kilometer
vergoeding apart, zou een richtlijn kunnen zijn). Om nog 
even op die dicipline terug te komen: denk dagelijks aan je 
kwartet, wat kun je zelf eraan verbeteren, ken ik mijn tekst, 
ken ik de nootjes, ben ik een betrouwbaar lid , wat kan ik 
bijdragen tot iemand anders'plezier. Jammer dat het tot 
november moet duren voordat we elkaar weer treffen. 

4 Wheel Drive: beetje jazzy 

Wij zingen het liefst een beetje jazzy nummers. Dat zit hem 
ook wel in de aanwezigheid van lead Johan Dessing, die ook 
dirigent is van Whale City Sound. Sommige songs arrangeert 
hij zelf, zoals I can't give you anything but love, ook een 
beetje jazzy. Toch heeft 4 Wheel Drive verder best een 
gevarieerd repertoire. Dat loopt van geheide barbershop
nummers tot meer recente songs. 

We hebben veel steun aan coach Steve Hal! die we zo nu en 
dan vanuit Engeland op bezoek krijgen. Hij luistert en schrijft 
en vertelt onze sterke en zwakke punten. Op dezelfde manier 
zoals hij dat in ons koor Whale City Sound doet. Voor de 
presentatie heeft Tna van Geel van het vrouwenkoor Dutch 
Pride ons een paar keer onder handen genomen. Die kan er 
wat van. AJs je ziet wat die na een avond met ons bereikt! 

Met de conventie in het zicht worden we bloedserieus, maar 
dat zal elk kwartet wel hebben. Elk optreden doen we natuur
lijk zo goed mogelijk, maar op de conventie willen we niet 
afgaan. We doen ons best om daar zo goed mogelijk voor de 
dag te komen. 

Radio Times: vijftiger jaren 

Dit Zeeuws/Brabants mannenkwartet laat de Bonte 
Dinsdagavondtrein weer rijden, Teddy Scholten weer zingen 
en de SunJightzeep weer schuimen. Kortom: laat de jaren 
vijftig weer tot leven komen. (Aankondiging op het 4e Close 
Harmony festival in het Pleintheater te Amsterdam) 

Vanaf december '99 zingt Radio Times in deze samen
stelling. Willard Bekkers en Mario Lamers zijn ervaren 
zangers, maar zijn nog maar net aan het proeven aan de 
barbershopstijl. Want dat is wat dit kwartet zingt: Nederlandse 
liedjes in de Barbershopstyle. Luc Schoute zingt al jaren bass 
in koren en kwartetten en Rob van der Meule heeft al veel 
gedaan in de Barbershopwereld, maar dit is de eerste keer dat 
hij zelf in een kwartet zingt. 

Allemaal nieuw d11s. En slaat het ook aan? 
Ja, wij durven te zeggen dat Nederlandstalig repertoire 

aanslaat. 
En nu de conventie. 
We gaan ervoor, ook al betekent dat het loslaten van 

Nederlandstalig repertoire. Toch hebben we er zin in. Immers 
Radio Times is een barbershopkwartet, dat in die stijl zingt en 
repeteert. Zo zingen we regelmatig in met Nederlandstalige 
tags. Op· iedere afterglow of gelegenheid waar je ons tegen
komt doen we dit graag. 
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Gentiemen's Agreement: lekker 
na gevoel 

Als nieuwbakken kwartet bestond onze ambitie vooral uit 
lekker samen zingen en ringen. Al gauw merkten we echter 
dat ieder van ons de wens koesterde om ooit eens aan de 
conventie mee te doen. Toen was de inschrijving snel 
geregeld. We verdiepten ons in het jureringsysteem en op de 
vraag wat een geschikte songke uze zou zijn. De moe ilijk
heidsgraad moet bij onze kwaliteiten passen en ons nog 
ruimte geven om muzikaliteit aan de song toe te voegen. 

Naast het instuderen van de conventiesongs werkt 
Gentiemeo 's Agreement gestaag aan uitbreiding van het 
repertoire. Zodoende kunnen we regelmatig optreden en 
gewend raken aan de plankenkoorts. Deze optredens waren in 
eerste instantie tamelijk informeel maar krijgen inmiddels 
steeds meer een 'podium-karakter' . 

Voor wat betreft de kwalitatieve ontwikkeling hebben we in 
eerste instantie enige coaching op presentatie georganiseerd, 
maar nu de quick-wins zijn binnengehaald en we op de 
optredens leuke feedback krijgen, verleggen we de aandacht 
naar de muziek en muzikaliteit. Ook hier is een goede coach 
voor ons onontbeerlijk. Gelukkig zingen we al heel wat 
jaartjes barbershop in een koor en hebben we een aantal 
enthousiaste me nsen gevonden die ons begeleiden op weg 
naar de conventie. Onze conventie-ambitie? ' Een leuk 
optreden met een lekker na-gevoel'. 

The Neighbours: nog niet 

We zijn nu drie jaar met e lkaar bezig, maar T he 
Neighbours voelen zich nog niet rijp om zich op de conven
tie te laten zien. We zijn inderdaad buren, wonen alle vier op 
de Gommeeskerspel in Nieuw Vennep. Dat is toeval. We zin
gen in het koor Ring River Singers onder le iding van Corrie 
van Houwelmgen. Zij is ook onze coach en we hebben erg 
veel aan haar. We zijn bezig me t het nummer Mood indigo 
Blues, dat we in Engeland hadden gezien, maar dat is toch iets 
moeilijker dan we dachten. We zoeken ook naar een eigen 
interpretatie. In ons reperto ire zitten ook e nkele ballads, maar 
die zijn niet zo geschikt voor de conventie. We zijn ervan 
overtuigd dat we wel iets kunnen. Dat blijkt ook uit onze 
optredens in besloten kring. Maar soms slaat de twijfel toe. 

Half Past Eight: Bob Slavenburg 

Half Past Eight is de helft van een a capella groep 
genaamd Jacuzzi, waarvan de meeste leden in Duitsland 
wonen. Bob en Susanne Slavenburg zijn de leden aan de 
Nederlandse kant. Wij zijn geen barbershopkwartet in de ware 
zin, we doen 
barbershop er een beetje bij. 

Ons kwartet heeft zich aangemeld bij DABS omdat Bob 
S lavenburg op de hoogte wil blijven van he t Nederlandse 
barbershopwereldje. Toen de andere leden van het kwartet 
hoorden van de conventie, kwamen ze met het verrassende 
voorste l mee te doen. Voor die tijd wilden ze n.iets van 
competitie weten. Ze wilden Slavenburg echter een plezier 
doen, zodat hij weer eens een conventie kon meemaken. 

Het octet Jacuzzi zingt merendeels a capella muziek in de 
stij len jazz, pop en rock. In een concert zingen de acht als 
octet of a ls mannenkwartet o f als vrouwenkwarteL De 

vrouwen hebben voor de gelegenheid de naam The Other 
Four gekregen. 

Weillicht zijn de acht tijdens de conventie in de zondag
show te boren. Daar hebben we ons voor aangemeld. aldus 
Slavenburg. 

Crash: elk optreden belangrijk 

Dit kwartet is op I oktober 1998 ontstaan. Het leuke ervan 
is dat wij oorspronkelijk afkomstig zijn uit drie ver chiliende 
koren en op tamelijk grote afstand van elkaar wonen. Het 
enige nadeel als beginnend kwartet is dan dat je allemaal een 
ander repertoire hebt, waardoor je eigenlijk verplicht bent om 
meteen nieuwe nummers in te studeren. 

Wat de conventie betreft: het zou natuurlijk niet eerlijk zijn 
om te zeggen 'wij doen alleen maar mee voor een beoorde
ling, want dat is natuurlijk niet waar. Maar wij doen óók niet 
mee voor een eerste plaats, maar dat spreekt voor Zich.<..O'mdat 
het voor ons"allemaal voor het eerst is dat wij aan een..kwart
etcompetitie mee doen, hebben wij ook geen idee wat er alle
maal door je heen gaat tijdens het zingen voor zoveel experts 
in de zaal. Daarom hebben wij als allerbelangrijkste rden om 
mee te doen ons eigen gevoel behouden. Ofwel: a ls we dan 
van het podium af zijn. dat wij het gevoel hebben niet beter 
gekund te hebben dan wij op dat moment hebben gedaan. 

Eigenlijk kan je zeggen dat wij ons graag op de conventie 
laten zien en horen, maar dat we e lk ander optreden net zo 
belangrij lk vinden. 



--------------------------------------------------------------D4DS - T~NCS DD / Z 

Whale City Sound naar Amerika 
Wbale City Sound staat op het punt 

naar Kansas City te vertrekken om daar 
deel te nemen aan de internationale 
conventie. Zondag 2 juli vertrekt de 
club met 38 zangers plus aanhang vanaf 
Schiphol. Uiteraard heeft het koor zich 
optimaal voorbereid. 

De songs die Whale City Sound zal 
zingen, zijn de ballade Smiling Thru' en 
de uptune ln my Honey's Laving Arms 
die een uitgebreide choreografie heeft 
meegekregen. Het koor komt op eigen 
verzoek als tweede op, zodat de koor
leden in staat zuJien zijn om stukken 
van de competitie in de zaal te volgen. 

J Dan staat een IJslands volkslied op 
het programma, I slanel Ögrum Skoried, 
dat het koor in 1994 op lisland heeft 
gezongen toen het op doorreis was naar 
de conventie in Pittsburg. 

Tenslotte volgt de barhershop-kraker 
Brolher can you spare a dime, waarmee 
het koor i.ndruk hoopt te maken op het 
Amerikaanse Jamboree-publiek. 

Ook het kwartet Granny's Pride 
treedt op in de show. Het kwartet 
eindigde in dejongste conventie als 
derde. 

De Britse coach Steve Hall is enkele 
keren overgekomen om de puntjes ep 
de i te zetten. Uitstraling en uitspia-iJk .t 

waren twee elementen waarop hij de 
nadruk heeft gelegd. 

Na afloop van de Jamboree reist een 
deel van de koorleden door naar 
Chicago waar ze gast zijn van de 
Federation of International Cooperation. 
Dat is een instelling waarvan de leden 
tot doel hebben contacten te leggen 
over de gehele wereld om meer begrip 
voor elkaar te kweken. De W'hale City 
Sound leden worden twee nachten bij 
particulieren ondergebracht. 

In de Jamboree show wil Whaje City 
Sound een internationaal tintje aan
brengen. Daartoe zingt het koor een 
nieuwe tekst op ' Darkness'. 
Picture Holland int he Slllllme1; you see c/oudy 
skies above 

Duketown ontvangt 
groep Amerikanen 

Het Amerikaanse koor Johnny 
Appleseed Barhershop Singers 
(J ABS) krijgt van de Bossche 
Duketown Barhershop Singers op 11 
augustus een klinkend programma 
voorgeschoteld. JABS is een barhers
hopkoor dat is opgericht om een aa n
leiding te hebben naar het buitenland 
te gaan. Den Bosch neemt dit jaa r de 
37 zangers en evenzoveel partners en 
vrienden onder hun hoede. 

Het programma dat Jan Moors van de 
Bossche barhershoppers heeft samen
gesteld, ziet er indrukwekkend ui t, met 
om te beginnen een ontvangst op het 
stadhuis met een toespraak van de 
wethouder. Daarna volgen enkele 
stadswandelingen met verschillende 
groepen en een vaartocht op de 
Binnendieze. Tussendoor wordt uiter
aard gezongen. Om vijf uur 's middags 
ontmoeten de leden van JABS enkele 
Nederlandse koren en kwartetten in De 
Uilenburg. Daarna is er een buffet in 
brasserie Boudewijn. 

Picture Holland in the winter, it is snow and 
ice and skating that we love. 
Et cetera. 

Heerhugowaard viert eerste lustrum 
Sir Hugo's Worthy Singers hebben vorige maand hun vijfjarig bestaan gevierd 
met een klinkend concert in de Nederlands hervormde kerk te Heerhugowaard. 
Ze deden dat samen met The Hugo Barher Ladies, die in dezelfde vereniging zitten. 
Het marmenkoor bestaat 1111 uil 381eden, van wie er 34 op de risers stonden Dirigelll is Roy 
Voogd. De club liet op zaterdag 27 mei horen dat er duidelijk vooruitgang in zit. Gast op /zet 
jubileumconcert was het Zaans kwartet Granny's Pride, dat het publiek emhousiastmaakte met 
niet alleen mooi gezongen nwnmers, maar ook met hun persiflage op My Wild lrish Rose. 
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Vocal Chords in Killarney, Ierland 

'Geen tijd om je te vervelen' 
Groot was de verrassing toen Johan 
Kruyt ons aanschoot met de vraag, 
jongens kunnen jullie 16 maan t/m 20 
maart vrij krijgen om naar Killarney in 
Ierland te gaan? Tot onze verbazing en 
ontzetting konden de boys vm1 Voice 
Male plotseling niet doordat een van 
hen geen vrij kon krijgen. Toc h werd 
het een geweldige trip: we hebben de 
vreemdste en leukste dingen beleefd. Ik 
zal er een paar noemen, zoals de grote 
kampioensshow op donderdagavond. 

De zaal was ·s middags nog niet 
helemaal klaar, maar men verzekerde 
ons dat dat die avond om 20.00 uur wèl 
het geval zou zijn. Om ongeveer 
19.59,09 uur kwam er een Amerikaan 
in spijkerbroek en glimmend koorjack 
bij ons en stelde ons gerust door te zeg
gen dat er nog een bus met Amerikanen 
en een koor aan moesten komen, die 
hadden wat vertraging met de sightse
eing tour (waar ken ik dat van?). 

Om 20.15 uur mochten wij dan toch 
tien minuten het podium bezetten. Nou, 
groot was de verrassing tOen het gordijn 
open ging en er negentig tot honderd 
toeschouwers in het midden van de 
grote tribune zaten. Het optreden ging 
uitstekend en het applaus was groot, de 
groep gaf geluid voor duizend man. 

Relaxed bekeken wij daarna de andere 
optredens. Het Engelse vrouwenkwar
tet Crackerjack was uitstekend, Rolling 
Tones uit Zweden was écht te gek, maar 
Cornersrone bezorgde ons echt de lach
stuipen. We hebben jankend van het 
lachen geluisterd en gekeken. 

Na de pauze was het hoogtepunt 
Revival, een klasse apart, wat een 
beheersing en uitstraJing. De afterglow 
was heftig en lang, samen met 

Crackerjack en Rolling Tones hebben 
we de rest van de nacht gevuld. 

Volgende ochtend een rondvaartop de 
Lakes of Killarney, daarna de optocht 
door Killarney ter ere van St.Patrick's 
day. Diezelfde middag nog een optreden 
in het Great Southern Hote l, waar we 
voor ons het hoogtepunt van Killarney 
hadden en wel een optreden waar 
tijdens Wonderfut World, een klein kind 
mee ging staan kraaien van plezier, 
waarop wij op onze knieën verder 
gegaan zijn en samen met het kind, en 
het soms huilende publiek, onze song 
ten e inde brachten. Aangrijpend en 
mooi was het. 

De volgende ochtend weer de rond
vaartboot, maar er kwamen geen 
passagiers, iedereen had St. Patrick's 
day gevierd en alleen onze Zweedse 
vrienden en wij stonden klaar. Na een 
uurtje wachten kwam er zowaar een bus 

met toeristen die meedurfden. 's Avonds 
de Great Gatsby Bali en daarna een 
ontzettend lange afterglow met de 
Zweden. Die jongens zijn echt te gek. 
ze klimmen op stoelen en over mensen 
heen tijdens hun Elvis songs. maar 
blijven prachtig zingen. 

De volgende ochtend rondrit per 
paard en wagen rond de Lakes . 's middags 
de grote Amerikaanse show. 's avonds 
de Miss 1920 verkiezing, samen met de 
winnares op de foto en dan om half 
zeven 's morgens in het vliegtuig terug 
naar Holland. Kortom, echt tijd om je te 
vervelen heb je niet in zo'n weekendje. 

Met dank aan alle vrienden die ons 
een prettige trip toewensten en uiteraard 
DABS voor de geboden gelegenheid. 

Vocal Chords 
(Berry Gerritsen, Wiltem Elsink, 

René de Waard en Mario va n Egmond) 

Amerika verhoogt bijdrage eenzijdig 
Nog maar net had DABS de cont ri
butie verhoogd of SPEBSQSA meld
de in haar affilia tie-overkomst met 
DABS da t de bij drage per zanger aan 
de Amerikaanse organisatie per I 
januari is verhoogd, van 1,50 naar 
2,50 dolla r. Da t betekent een extra 
belasting van de begroting van rond 
1500 gulden. 

De affiliatie-overeenkomst bepaalt de 
voorwaarden voor de samenwerki ng 
van DABS met SPEBSQSA. Daaraan 

ontleent DABS bijvoorbeeld het recht 
om haar kampioenskoor af te vaardigen 
naar de internationale conventie. 
Inbegrepen zijn ook 23 Harmonizers 
(het clubblad van de society), 23 cata
logi van de Harmony Market Place. 
23 muziekcatalogi en 23 kopieën van 
door de society uitgegeven bladmuziek. 
(Her getal 23 komt uit de norm van I ,25 
maal het aantal leden). 

Het kopiëren van bladmuziek kost 
voortaan een dollar in plaats van vijftig 
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dollarcent. Dus als een koor bij 
DABS twintig kopieën bestelt, moet 
DABS twintig dollar ovenmaken naar 
Amerika. 

De overeenkomst kan pas worden 
goedgekeurd na overleg en wederzijds 
goedvinden. In het geval van DABS is 
er geen overleg geweest. wel met de 
andere Europese organisaties. Die 
laatsten zijn akkoord gegaan. DABS 
moet wel volgen. Maar het laatste 
woord is er nog niet over gesproken. 
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Deelnemers enthousiast over cursus Muziek 
Op een enkeling na hebbeo alle deel
nemers aan de cursus Go with the 
Flow (Muziek) te kennen gegeven 
geïnteresseerd te zijn in een vervolg. 
Negentien deelnemers (zeven mannen, 
twaalf vrouwen) hebben zaterdag 
27 mei hun certificaat gekregen. Drie 
krijgen het nog nagestuurd. 

Een enquete na afloop wees uit dat de 
meeste deelnemers laaiend enthousiast 
waren over hetgeen ze voorgeschoteld 
hadden gekregen. De gemiddelde 
waardering lag boven het cijfer 7. Met 
name de inbreng van componist/ 
arranger Lex Hakker en die van z.anger/ 
dirigent Rob van der Meule werden 
hoog gewaardeerd. Wat minder in de 
smaak viel de voordracht van het Britse 
jurylid Neil Watkins d ie een vrij 
theoretisch verhaal hield over het jury
rapport inzake de categorie Muziek. 

Coach Rob van der Meute aan het werk met kwartet Voice Male voor de deelnemers 
van de cursus Muziek. 

Lex Hakker, die zich nog maar kort 
bemoeit met barbershop, werd genoemd 
als grote aanwinst voor barhershoppend 

Nederland. Hakker is componist/ 
arangeur en docent aan het Rotterdams 
conservatorium. Hij hield een uiteen
zetting over akkoordenleer en arrange
menten in bijvoorbeeld jazz, blues en 
barbershop. Rob van der Meule vertelde 

Straat in Harderwijk ontleent 
naam aan barbershop 
Harderwijk krijgt een ' Barbershop
dreef ' . Deze maand zou de gemeente
raad van Ha rderwijk beslissen over 
een voorstel om in een nieuwbouw
wijk van Harderwijk enkele onder
delen te benoemen met muziekna
men. Eerder hebbeo enkele straten al 
na men gekregen als J azzdre-ef en 
Rock'n' rolldreef. 

Blue Berry Blues 
beste kwartet 
bij Sweet Adelines 

8/ue Beny Blues is de nieuwe gouden
medaille-winnaar bij Sweet Adel i nes in 
Nederland. Het kwartet bereikte de 
eerste plaats op de conventie van 17 en 
18 maart in De Leeuwenhorst te 
Noordwijkerhout. Het behaalde 505 
punten. Tweede werd Tora/ Dlllc/1 (503) 
en derde Vocal Delight (471 ). 

Bij de koren scoorde Flying High 
Singers onder de directie van Kit de 
Bolster het hoogst met 565 punten. Een 
overwinning die de grondlegster van 
barhershop harmony in Nederland har
telijk werd gegund. Tweede werd Route 
Sixteen met 526 punten en als derde 
plaatsten zich Valley Voices met 493 
punten. 

Op aandringen van voorzitter Otto Staal 
van Dolphin Barher Mates komt er ten
slotte ook een Barbershopdreef, gelegen 
tussen de Operadreef en de Operettedreef 

Vanaf oktober kunnen belangstellen
den langs deze dreven kavels kopen en 
huizen bouwen. In de loop van 2001 zal 
het terrein geheel bebouwd zijn. 

Volgens Otto Staal was de benoeming 

Advertentie-tarieven 
DABS-tunes verschijnt viermaal per 
jaar in een oplage van ruim 600 
exemplaren. Op die basis z ijn de 
advertentietarieven als volgt: 
I x 1 pagina f 250 
4 x 1 pagina f 800 
.I x 1h pagina f 150 
4 x 1h pagina f 500 
I x 1

/4 pagina f 75 
4 x 1

/4 pagina f 275 
Zoals de lezer begrijpt, zijn adverteer
ders bij ons hartelijk welkom. Ze zijn 
verzekerd van een exclusief, zeer 
geïnteresseerd publiek met belang
stelling voor zang, show, horeca, 
theater en allerlei zaken daaromheen. 
Wijs werkgever of bevriende ondernemer 
eens op de aantrekkelijke mogelijkheden 
van een advertentie in DABS-tunes. 
Zoekt u voor het koor een diri gent of 
voor het kwartet een nieuw lid, plaats 
dan een Wanted! van f 30. 

op de laatste dag over de artisticiteit van 
barbershop. 's Middags deed hjj een 
praktische coaching bij het kwartet 
Voice Male. De vraag werd of de 
zangers zich lieten leiden door de tekst 
dan wel door de muziek. 

van de Barbershopdreef te danken aan 
zijn aanwezigheid bij de raadscommissie 
die het voorstel aan de gemeenteraad 
zou formuleren. ' Dit is uniek in 
Nederland, en misschien wel in de hele 
wereld,' aldus een enthousiaste Staaltoen 
de beslissing bekend werd Hij is van plan 
bij de onthulling van het naambordje een 
omvattende barbershophappening te 
organiseren. 'Het zou prachtig zijn als 
heel barhershoppend Nederland daar 
naartoezou komen.' Tegen dje tijd zal hij 
het eenieder laten weten. 

Jubilea 
Er zijn dit jaar weer een aantal 
jubilea gevierd of nog te vieren. 

Dat gebeurt of is gebeurd bij het 
kwartet SOAP uit Maarssen dat vijf 
jaar bestaat en de koren Sir Hugo 's 
Worthy Singers (Heerhugowaard, 
1995), The Seabottom Singers 
(Lelystad, 1985) en The Duketown 
Barhershop Singers Cs-Hertogen
bosch 1990). 

Allemaal gefeliciteerdfrom the 
heart. 
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Kopij DABS-tunes 
Oe volgende OABS-tunes verschijnt 
eind september 2000. Kopij graag 
vóór 1 september bij de redactie. 
Aanleveren op floppy of per e-mail 
scheelt de eindredacteur vele uren 
werk. Oe verschijningsdatum voor 
2000 is verder eind december. Bij 
voldoende aanbod van dringende 
nieuwtjes of aankondigingen kunnen 
we ook een DABS-note uitbrengen. 
Redactie-adres: Koningin 
Julianaweg 16,3628 BN Kockengen. 
or per e-mail aan 
jacquesdejong@hetnet.nl 

Databank 
In deze rubriek staan vooral evene
menten die barbershoporganisaties 
zélf organiseren. Soms nemen we 
ook evenementen op waarvan de 
redactie denkt dat ze voor barher
shoppers interessant zijn. Organisaties 
gelieven hun programma's op te 
sturen aan de redactie van OABS
tunes, zie hierboven. 

2 1111 9 juli 2000 
Conventie SPEBSQSA 
Kansas City, Verenigde Staten. 
Whale City Sound uit Zaanstad neemt 
als kampioen van de Nederlandse 
conventie 1998 deel. Zie ook elders in 
dit blad. 

/6 september 
Jubileumfestival van Ouketown 
Barhershop Singers 
Dit Bossche koor viert zijn tienjarig 
bestaan met een uitgebreid feest in de 
binnenstad van Den Bosch. Zie de 
bijzonder heden elders in dit blad. 
Informatie bij Jan Moors, 
073-6217853. 

19 lm 23 september 
loternationale Conventie Sweet 
Ad elines 
Orlando, Florida, Verenigde Staten 

23 september 
Dirigentendag 
met als docenten Manfred Adams uit 
Dortmund en Rob van der Meule uit 
Vlissingen. 

3 1111 5 IlOVelliber 
Vocal Group Festival van de 
stichting SNK 
Concertzaal en Conservatorium 
Tilburg 
Tijdens het festival nemen dertig 

groepen uit binnen- en buitenland het 
tegen elkaar op. Alle groepen zijn ook 
te boren op de open stage en her en 
der in de cafés van de Tilburgse 
binnenstad. Er wordt nieuw repertoire 
doorgenomen en er zijn sing-in
sessies. Een hoogtepunt moet het 
optreden worden van The Real Group 
uit Zweden. 
Deelnemende groepen kunnen zich 
aanmelden bij de SNK, 
Plompetorengracht 3, 3512 CA 
Utrecht, 030 2313174, 
website www.snk.nl 

10 tm 12 IlOVelliber 
Conventie DABS 
Zaantheater, Zaandam. 
Bijna alle koren en kwartetten van 
DABS doen hier mee. Speciale gast is 
het koor Stockholm Chord Masters uit 
Zweden. Zie de actuele stand van 
zaken elders in dit blad. 

4 tm 7 mei 2001 
Europese conventie 
in het nieuwe tentoonstelling- en 
conferentiecentrum Tbe Armadillo in 
Glasgow, Schotland. 
Competitie voor Europese mannen
koren en -kwartetten. De Europese 
conventie valt samen met de BARS
conventie. De grote trekker is het 
Amerikaanse kampioenskoor The 
Vocal Majoriry. 

Wijzigingen 
Omdat enkele maanden geleden de 
DABS-adressenlijst is verschenen, 
vermelden we in deze rubriek a lleen 
nog de adreswijzigingen bij bestuur, 
koren en kwartetten. Dan kunt u ze 
zelf in de lijst aanbrengen. 

Het e-mail adres van de redactie 
DABS-umes is gewijzigd in 
jacquesdejong@hetnet.nl 

Een nieuw kwartet beeft zich aangemeld 
in de regio Eindhoven: Gentiemen's 
Agreement. Secretaris is Jan Kip. 
Het Puyven 114,5762 RH Nuenen, 
telefoon 040 2841470, e-mail: 
jankip@iae.nl. 
Lead Jan Kip, tenor Herman 
Savelkouls, bass Joep Wijn, 
baritone Marcel Bazelmans. 

Het e-mail adres van het nieuwe 
kwartet 4 Wheel Drive in Zaanstad is: 
robertgeenidee2@hetnet.nl De naam 
van het kwartet was eerder Kinky Notes, 
maar in overleg met de SPEBSQSA en 
DABS is de naam gewijzigd, gezien de 
negatieve klank die de term kinJ.:y 
tegenwoordig bij zich draagr. 

Het contactadres voor Radio Times : 
Luc Schoute, Kasteelstraat 54, 4381 
SL Vlissingen, 0118-413164, 
e-mail: RTimes@Zeelandnet.nl 

Erelid Aat Snellink is verhuisd naar 
Albert Schweitzerlaan 110, 2037 RT 
Haarlem, 023 - 5366222 

Weer een volledig team 
Mijn bestuurlijke hartenkreet om een 
voltallig vijfhoofdig bestuur en een 
commissielid Opleidingen is bijna 
vervuld. Opgelucht en met veel 
vertrouwen zal ik mijn vijfde jaar als 
voorzitter voortzetten. 

De afgelopen maanden zijn Jacques 
de Jong, Leo Guikers en ik hard op zoek 
geweest naar geschikte kandidaten. Ons 
enthousiasme in de gesprekken was 
steeds volkomen terecht. DABS groeit 
(bijna 600 leden). Er is een beleidsplan 
als leidraad voor het bes tuur. De 
opleidingen zijn divers, ze bedienen alle 
doelgroepen en ze slaan goed aan. 
Internationaal worden we steeds 
bekender en zeker niet alleen omdat we 
ook afwijkende standpunten durven in 
te nemen. De Conventie 2000 wordt de 
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grootste ooit, de Europese conventie in 
Glasgow 2001 telt minimaal vier 
DABS-vertegenwoordigers en in 2002 
bestaat DABS 15 jaar. Je vraagt je bijna 
af waarom kandidaat-bestuurders niet 
staan te dringen! Waarschijnlijk omdat 
de verenigingsmens van karakter 
verandert. Persoonlijke prioriteiten 
verschuiven en de concurrentie is groot. 

Des te fantastischer is het dat we nu 
een volledig team hebben. Veel waarde
ring voor al degenen die zo graag ja 
hadden willen zeggen, maar belaas 
anders moesten beslissen. Veel dank 
tenslotte aan iedereen die ons telefo
nisch of met meedenkende mailtjes een 
hart onder de riem heeft gestoken. 

With a happy cboice of voice, 
Johan Kruyt, DABS president. 
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Cambridge Chord 
Company eerste 
bij BABS/LABBS 

The Cambridge Chord Company is 
tijdens de gecombineerde LABBS en 
BABS conventie (mannen en vrouwen 
dus) eerste geworden met 780 punten. 
Het koor telde 32 zangers. Het vrouwen
koor Capita! Conneetion werd tweede 
met 778 punten en Cheshire Chord 
Company, ook een vrouwenkoor, werd 
derde met 778 punten. Hallmark of 
Harmony dat vorig jaar als eerste 
eindigde, zakte naar een vierde plaats. 

Bij de kwartetten kregen The Likely 
Lads de meeste punten (1747), gevolgd 
door High Fidelity (1741) en Wheel of 
Harmony (1704). Bij de vrouwen kwam 
het kwartet Sounds Familiar op de 
eerste plaats met 1781 punten. 

Nieuwe folder 
beschikbaar 
Dankzij Bert Oerritsen van Crash in 
Maarssen hebben de Nederlandse 
barbershop-organisaties sinds kort weer 
de beschikking over een wervings- en 
promotiefolder. En wat voor een: glan
zend en in kleur (en tegen een prijs 
waarvoor je vandaag de dag je brief
papier nog niet gedrukt krijgt). 

Een Berediepe Bas en een Behendige Bariton, 
die samen met een 

Tinkelende Tenor en een Lyrische Lead 
een Klinkend Kwartet willen vormen. 

Wij, Tako Blom (Tenor) en Boudewijn Lutgerink (Lead), van Fruit Unlimited, 
zoeken nog twee stemmen om het kwartet compleet te maken. 

Ons streven is, naast het plezier in het zingen, een sound te krijgen waar 
de plafondplaten van lostrillen en de glazen in de kast spontaan van mee 
gaan trillen. Optredens, conventie-deelname, complete shows etcetera, is 

waar we naar toe willen werken. Ben jij die bas of bari die we net 
beschreven dan horen we graag van je. 

Wij zijn op de volgende manieren bereikbaar: 
Telefoon 0345-573533 (Tako) of 026-4452558 of 06-51166322 (Boudewijn) 

Email: info@Kameleon-Software.nl 
Schriftelijk: Tako Blom, Mauritsstraat 18, 4191 ZG Geldermalsen. 

Boudewijn Lutgerink, Paalbalk 7, 6852 GS Huissen 

Er zijn enkele duizenden exemplaren 
beschikbaar, zowel voor de mannenor
ganisatie als die van de vrouwen. De 
tekst legt uit wat barhershop is, en wat 
je als beginnende zanger moet kunnen. 
Uiteraard staan er contactadressen in. 

Vergaderdata 
3 augustus 
7 september 
30 september 
3 november 
14 december 

bestuur 
bestuur 
RvA 
bestuur 
bestuur 

Twintig tips voor het zingen 
Hieronder twintig tips voor het 

verbeteren van de zangkwaliteit. 

- Luisteren is belangrijker dan het 
zingen zelf 
- Bij het zingen sta je als een atleet: 
fysiek in balans, ontspannen en flexibel 
- Houd bij het zingen de kaak 
ontspannen, laat de kin een beetje 
hangen 
- Zing altijd met een innerlijke 
glimlach 
- Laat zien dat je geniet van het zingen 
- Adem laag en in overeenstemming 
met de muziek 
-Focus de toon tussen je ogen en in je 
voorhoofd - ogen open en wenk
brauwen omhoog 
- Wees je altijd bewust van de 
innerlijke ritmische puls, de hartslag 
van de muziek 

- Zing de muzikale lijnen, niet alle 
noten apart 
- Zing met betrokkenheid en over
tuiging 
- In het algemeen dienen lage tonen 
spitser, lichter en helderder gezongen te 
worden dan hoge 
- Zing intervallen (sprongen) alsof de 
tonen naast elkaar liggen - 'reik'niet 
naar hoge tonen, en haal lage tonen niet 
helemaal van onderuit 
- Dalende intervallen worden vaak te 
laag gezongen - ' neem' halve tonen en 
kleine tertsen hoog 
- Leg bij een diftong (tweeklank 
zoals: I in het Engels is Aaaajie) de 
nadruk op de eerste klank en zing snel 
door de tweede heen 
- Houd om legato (vloeiend) te zingen 
de klinker zo lang mogelijk aan, en plak 
de laatste medekLinker aan de volgende 
lettergreep 

-De langste noten in een frase kunnen 
een licht gevoel van expansie nodig 
hebben om de muzikale Lijn vast te 

houden (denk aan de vorm van een ski, 
het eind gaat lichtelijk omhoog) 
- Pak alle tonen bovenop em houd het 
gevoel vast steeds hoger te gaan 
-Blijf niet hangen op de toon aan het 
eind van een zin, hij moet gezongen 
worden als het begin van de volgende 
zin 
- Alles wat je zingt is een aanloop 
naar wat volgt, of het nu een toon is, of 
een nieuwe zin of een rust 
- Medeklinkers dragen veel bij aan de 
betekenis van de tekst. Spreek ze uit 
met ritmische accuratesse en energie. 
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W
oodsbedden (Nederlands: hout
hakken). Een typische barber
shopterm, bekend bij ingewijden, 
maa r het woodsbedden wordt 

hier in Nederland weinig in de praktijk 
gebracht. Woodsbedden gaat meer om het 
produceren van ringing chords dan om het 
performen. In Amerika is er de Ancientand 
Harmonious Society of Woodshedders, 
AHSOW. 

Woodsbedden bestaat eruj t dat drie stemmen 
-tenor, bass en baritone- proberen in harmonie te 
komen met de melodie van de lead, zonder te 
steunen op een bekend arrangement. Als dat lukt, is 
het voor de vier zangers een onvoorstelbaar mooie 
ervaring, maar voor de passieve luisteraar is bet 
woodsbedden doorgaans minder interessant. 

Woodshedden, 
houthakken 
voor 
barbershoppers 

Het woodsbedden 
is meer bedoeld om 
akkoorden te laten 
'ringen' dan om een 
lied te zingen, dus 
de best gezongen 
woodsbed-liedjes 
komen al gauw 
terecht in 'barber
shop 7th' akkoor
den. Geroutineerde 
barbershop-zangers 

komen bij het woodsbedden vaak al gauw tot 
goede akkoorden en tot boventonen. 
Woodshedders kunnen met een song beginnen op 
een toon die ze aanstaat. 

Woodsbedden wordt nooit gedaan door meer dan 
vier zangers, behalve als het in een groep gebeurt 
met een nieuweling die bekend moet worden 
gemaakt met barbershop-akkoorden. 

Woodsbedden is niet het doen alsof iemand een 
vierde partij zingt samen met drie anderen die een 
bestaand barbershop-arrangement weergeven. 

En woodsbedden is ook niet het zjngen van 
catsongs, tags, of andere muziek die strak 
gearrangeerd is. 

Vele jaren nadat de Amerikaanse organisatie 
SPEBSQSA was opgericht, werd e lke song 
ge-woodshed. Geschreven arrangementen werden 
njet gebruikt. Sterker, het wekte nogal wat 
opschudding toen de Society de eerste gedrukte 
arrangementen en songbooks publiceerde. Vandaag 
de dag is het bestaan van geschreven arrangemen
ten geen punt meer. Integendeel, barbershoppers 
putten daar juist hun plezier uil. 

Toch zijn er nog altijd barbershoppers die zich 
met passie aan het woodsbedden wijden. In 
Amerika zijn ze georganiseerd in de A ncient and 
Harmonious Society of Woodshedders, AHSOW. 
Volgens de leden van deze club is woodsbedden 
ongeveer het einde, het summum van hetgeen een 
barbershop-zanger aan plezier kan beleven in zijn 
hobby. 

Ze bepleiten daarom een meer actieve rol van 
woodshedders in koren. Zo zouden ze met hun 
verhoogde gehoor voor balans en intonatie de 
koordirigent kunnen bijstaan. Volgens eigen zeg
gen zouden woodshedders ook makkelijker van 
partij kunnen wisselen, njet alleen in hun koor, 
maar ook in hun kwartet. Nieuwelingen in barher
shop kunnen met woodsbedden allerlei fouten 
maken zonder dat ze meteen op hun vingers 
worden getikt. Ze zouden al woodsheddend ook 
eerder geschikt worden gemaakt om in een kwartet 
te gaan zingen. En voor alle zangers geldt volgens 
de AHSOW dat ze met woodsbedden de kans 
hebben om eens wat ander repertoire te proberen. 

Klinkt aantrekkelijk, voor de Amerikanen. Hier 
in Nederland hebben we echter niet of nauwelijks 
een woodshed-traditie. Maar er valt mee te leven. 

Redactie 
Bron: AHSOW, Inc. 

Toon Hermans stak er een halve 
eeuw geleden al de draak mee: met 

de typisch Hollandse gewoonte om 
na de jaarlijkse uitvoering van het 
amateurtonee l iedereen te bedanken, tot 
en met de mevrouw die de lootjes voor 
de tombola heeft verkocht. 

Allemaal bedankt Dat is immers waarmee ze naar het 
theater gelokt zijn. Dus waarom tijd 
verspild aan het publiekelijk bedanken 
van a llerlei medewerkers? Dat kan 
achteraf ook -en beter- in besloten 
kring. 

Het lijkt erbij te moeten horen. Ook 
barbershoppers hebben kennelijk de 
dringende behoefte om van hun dank
baarheid te laten blijken als een 
optreden erop zit. Natuurlijk hebben we 
daar begrip voor. De dirigent moet een 
bloemetje hebben, en de dirigent van 
het dameskoor, en het kwartet dat als 
gast optrad, en de regisseur van de 
show, en de toneelmeester die het 
gordijn al dan niet feilloos op en neer 

liet, en de assistent-dirigent die bij de 
repetities zo uitnemend inviel als de 
dirigent was verhinderd, en de man van 
de presentatie die de pasjes heeft 
ingestudeerd en de coach die het koor 
steeds weer op het goede been zette, en 
de vrouw van de voorzitter zonder wie 
deze zijn functie nooit zo voortreffelijk 
had kunnen uitoefenen. (Wie vergeten 
we nog? Oja, de kledingcommissie.) 

Begrijpelijk. Maar feitelijk zijn het 
allemaal interne mededelingen, waar
van de vraag is of het publiek daarin zo 
verschrikke lijk is geïnte resseerd. 
Aannemelijk lijkt dat dit publiek is 
gekomen voor het horen van gezang . 
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Bovendien houdt het publiek een 
beter gevoel over aan een indruk
wekkend slotnummer dan aan het 
navelstaren van de presentator. En daar 
doen we het toch voor, voor het 
publiek. 

Jacques de Jong 


