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Conventie bevestigt hoge verwachtingen 
Met veel lef beweerde DABS van 
tevoren al dat de conventie van 
november in Zaandam de grootste en 
de spannendste in de geschiedenis 
van het Nederlandse barbersbop 
zingen zou worden. En dat werd het. 
Zowel ~rijdag als zaterdag en zondag 
was de belangstelling groter dan ooit 
e11 de sfeer was zo ontspannen als 
maar zijn kon. Kampioenen waren er 
uiteraard ook: Radio Times bij de 
kwartetten en Whale City Sound bij 
de koren. 

Op vrijdagmiddag I 0 november om 
twee uur klonken a l de eerste akkoorden 
door de hal van hel Zaantheater. Het 
was toen al duidelijk dat overal in het 
land de mannen stonden te springen o m 
te laten zien wat ze zingen konden. 
Veertien kwartetten g ingen vrijdag
avond over het toneel. 

Radio Til'nes uit Zeeland kwam met 
407 punten het verst. De kwaliteiteo 
van dit kwartet waren hier en daar al 
te bore n geweest bij verschillende 
optredens. WeUichr had Rob van der 
Meule, de drijve nde kracht achter 
Radio Times, een eerste plaats niet 
verwacht, hij had er wel op gehoopt, zei 
hij achteraf. Oude, Nederlandse liedjes 
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Hall kwam tot 395 pun
ten: Vocal Cha/lenge. 
opgericht als koor-met
a mhiri e onder dirigent 
Floor van Erp, eindigde 
a ls tweede met slechts 
vier punten minder (391 ). 
Heem of Holland Chorus 
kwam op de de1:de plaats 
mel 386 punten. 

Dirige/11 .Joha11 Dessing 1•an Witale City Sou11d 100111 de kam
pioenslmfee die hij ;.ojuist van jiii)'I'OOrziner Koos van der 
K11aap heeft gekregen 

Tien punte n verschi l 
ontstonden weliswaar 
meL nummer 4. Lake 
DistriCI Sound, maar dit 
koor scoorde in verschil
lende categorieën even 
hoog als de winnaar. 

Uit de c ij fers (maar ook 
uit de klank ) blijkt 

vormen het belangrijkste bestanddeel 
van het repertoire bij dit kwartet. 
Speciaal voor de conventie hadden de 
vier twee Engelse liedjes ingestudeerd. 
En ze scoorden. 

Een verrassing voor iedereen was het 
Maarssense kwartet CRASH. dat voor 
het eerst meedeed en meteen meer dan 
vierhonderd punten behaalde, 401 om 
precies te zijn . Derde werd Barcode, 
dat op de vorige conventie als Voice 
Male kampioen was geworden, meL386 
punten. 

Bij de koren de volgende dag waren 
de verschillen in de top klein. Heersend 
kampioen Wlutfe City Sound met 
dirigent Johan Dessingen coach Steve 

wel dat de deelnemers 
keihard hebben gewerkt om tot een 
goed resultaat te komen. Er blijkt ook 
uit dat de top breder is geworden. Tor 
1998 was het eigenlijk altijd maar één 
koor dat de toon zette. Heart of Holland 
Chorus. Het koor heeft nauwelijks aan 
kwaliteit verloren (integendeeL kenners 
zeggen dat bet koor lichter is gaan 
z ingen), maar plotseling stond er ook 
Wlwle City Sound met de kersverse 
di rige nt Joball Dessing. Een incident, 
meesmuilden sommigen toen dat koor 
eerste werd. Geen incident, bewees het 
koor zelf in de jongste contest van 
november. 

Zie ook pagina 2, 3, 4 en 5 

DAREDEVILS GEZOCHT .. . 
Kwartetcompetitie gezien? Genoten? 

En heb je nu wél zin om in 2002 mee te doen? 

Nog altüd zün we op zoek naar een berediepe bas en een behendige bariton 
die met een t inkelende tenor en een lyrische lead 
een klinkend kwartet willen vormen op hoog niveau. 

Daar is wel lef voor nodig! Heb j ij LEF EN een mooie stem? 
BEL OF MAIL ONS DAN! 

Tako Blom 0345-573533 (holistische2@hetnet.nl) 
BoudewUn Lutgerink 026-4452558 (Reiki@betuwe.net) 
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Zoals ik had voorspeld, zo is het 
ook geworden. In mijn vorige 
column had ik al vooral gezel

ligheid voorspeld en gezellig was het! 
Ik ben een van de oudgedienden 

in het barbershop-wereldje, dus veel 
handenschudden, een vette hug als het 
Engelse of Zweedse barhershoppers 
betrof en bijkletsen met die andere 
oudgedienden. Voor mijn jongere 
kwartetleden was dat een té langdurig 
proces, want er moest oog wat geoe
fend worden .ergens op een stil plekj~ 
in het Zaan theater. Wij hadden een van 
de twee conventiesongs nog niet hele
maal onder de knie. 

Uiteindelijk zij n volgens de judges 
de twee songs redelijk gelukt, die 
overigens onze nieuwe costuums van 
iets betere kwaliteit vonden dan de 
'presentation · van de songs. Voor mij 
is ·singing' belangrijker. Als het maar 
lekker klinkt, is mijn devies. Al met a l 
mogen we als gezelligheidskwartetje 
-want dat zijn we. vind ik- best 
tevreden zijn met de plaats die we 
bereikten. Gewoon middelmatig, een 
beetje grijs, net a ls mijn steeds minder 
wordende haar. 

Conventieplezier 
door Insider 

Wat wel prettig is nu ik een mooi 
passend costuum heb (mijn He ineken
buikje is fraai weggemoffeld), dat ik nu 
chique gek leed naar elke bruiloft kan. 

Dus de vrijdag was een succes, behalve 
dan dat twintig kwartetten in een grote 
schemerige ruimte, bedoeld als kleed
lokaal (tevens eetlokaal), in hun onder
broeken moesten worden geschminkt. 
Zo liep er dan ook een té donker 
ingekleurde bari tussen zijn drie 
minder donker ingekleurde zangmaten 
rond, waarvan er bovendien nog een 
veel te dikke rouwranden rond zijn 
ogen had gekregen. De schminkdame 
was kennelijk vanwege het slechte 
licht uitgeschoten met de oogschaduw. 
ln zijn ook nog zwarte smoking had 
deze bari zich het beste kunnen aan
sluiten bij een begrafenisstoet. Dat 
was natuurlijk wel lachen met elkaar, 
dus gezellig. 

De zaterdag was druk, druk, druk! 
Dt: fvyt:r kun die dt uk te e igenlijk niet 

verwerken tijdens de pauzes van de 
korencompetitie, en de bardames al 
helemaal niet. 

Maar het was er wel gezellig. De 
topkoren liggen kwaJitatief niet ver 
meer uit elkaar. ln de breedte zijn we 
gegroeid, dat geldt gelukkig ook voor 
de kwartetten. 

Op zondagmorgen begon mijn vrouw 
wat te zeuren, dat had duidelijk te 
maken met het feit dat we twee nachten 
veel te laat naar bed zijn gegaan. Maar 
wanneer het gezellig is. ga je niet naar 
bed, er moest altijd nog weer een 
kwartetje worden gevormd. Midden in 
de nacht met een groot glas bier in de 
hand Top of the World zingen, nou ja 
zingen! Maar jongens het was wel 
gezellig! De barkeeper. inmiddels een 
goede vriend, heeft uiteindelijk samen 
met ons het licht uitgedaan. 

Zondagmiddag was het lekker af
bouwen. Een leuke ontspannen show, 
de foyer en de bardames konden nu 
de drukte wel aan. Ik kijk met plezier 
terug op een zéér lang, gezellig week
end. Barhershop hoeft voor mij nu 
even niet meer. Binnenkort gaan we 
weer Kerstsongs oefenen. lk wens alle 
DA13S'ers heel gezellige feestdagen. 

Internationale reacties hartverwarmend 
Van alle kanten zijn na de conventie 
reacties binnengekomen over de 
kwaliteit. Afgezien van enkele 
negatieve opmerkingen, waren de 
meesten enthousiast, ook internatio
naal. We laten er enkele volgen. 

John Wiggins, directeur Special 
Events bij BABS, die de Europese 
conventie in Glasgow organiseert: 
Wh at a great convention! I had a 
wonderfut time and I was looked after 
in superb fashion by Rosalie. She is a 
gem to be proud of - J wish we had a 
Rosalie. I am usuaJly busy at the 
BABS conventions so it was a nice 
change for me to go to a convention 
where I could sit back and enjoy. 

Your top 3 choruses are very good 
but then there is a gap in quality with 
rest. lt is the same in BABS. We have 
a top group of five or six and then 
there is a drop in quality for the rest. 
We are 
working to improve this situation but it 
wil! take a long time. 

Thank you for inviting me and I 
hope to see you in Glasgow where I 
hope I can improve our hospitality to 
match yours. 

Until then, keep singing. 

Marion Billen van het vrouwen
kwartet Heartbeat uit Duitsland: 

'Nun ist es schon einige Zeit her, 
daB wir uns in Zaandam den 
Wettbewerb angesehen und angehört 
haben. Für uns war dieser Wettbewerb 
ein groBes Erlebnis und wir haben die
ses Wochcnende sehr genossen. Der 
Veranstaltungsort war wirklich gut 
gewählt und die Stimmung war einf
aeh toll. Wtr haben alte Bekannte wie
der getroffen und auch viele neue 
Barhershopper kennen gelernt. Wir 
hoffen, daB eine ganze Menge von 
dem was wir gesehen und gehört 
haben, unserem Quarteu hilfreich sein 
Wlfd. 

Aber das Wichtigste zuletzt. Wir 
möchten uns für die groBe HerLlichkeit 
bedanken. mit der wir von Allen auf
genommen wurden. Keine Sekunde 
haben wir uns zwischen den niederlän
dischen Barbershoppern fremd gefühlt 
und das ist mit Sicherheit ein Grund. 
warurn dieser Wettbewerb immer noch 
ein groBes Gesprächs thema innerhaJb 
unseres Quartettes ist. 

Auf diesem Wege möchten wir uns 
bei allen unseren Holländischen 
Freunden für dieses wunderbare 
Wochenende bedanken und verbleiben. 

Bengt Thaysen, voorzitter van 
SNOBS en lid van Tbe Stockholm 
Chord Masters: 

We had our tirst rehearsal this 
monday and everyone was still amazed 
over how friendly and warm you all 
were to us. We really feit like stars 
during the whole visit. 

We had a great time but it was over 
too fast. From the minute we landed 
until Sunday evening everything 
worked perfectly. Hoss (Koos Hugen -
red.) and Hans (Hans Brouwer- red.) 
met us at Schipol. took care of our 
train tickets, took us on a kanaltour 
and McDonald's. Jt was great! The rest 
of the weekend was on the same level. 

Everyone has been so génerous and 
helpful. The Mus Theater booked just 
for Chord Masters was specially 
appreciated. We met many new friends 
and would with these lines send our 
warmest thanks to those who let us 
stay in their houses. 

Our chorus really loved to be a part 
of your conven ti on, and to see all your 
talented quartets and choruses. I hope 
we gave you something in return and 
that we could keep this contact and 
maybe even expand it in the future. 

Once more, Thank you al l! 
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'Muziek en Presentatie bijna alle groepen vooruitgang kunnen 
boeken door meer aandacht te 
besteden aan de 'achterblijvende' 
categorieën. Vaak scoort Singing het 
hoogst (zeker bij de kwartetten). dan 
Music en dan Presemation. Voor de 
meesten moet de groei dus zitten in 
de muzikale kwaliteit (hoe artistiek 
ga je met het arrangement om?) en 
in de presentatie (geloofwaardigheid 
waarmee de groep overkomt op het 
publiek). 

moeten meer aandacht krijgen' 
President Johan Kruyt na bestudcring 
van de uitslagen van de competitie in 
Zaandam: ' Barbershop ken t drie 
categorieën die elk even zwaar tellen in 
een competitie. Ongeacht de uiteindelijke 
rangorde van een koor en kwartet 
Louden de scores op de drie onderdelen 
dicht bij elkaar moeten liggen. Dan 
namelijk kan je zeggen dat een 
koor/kwartet naar beste kunnen heeft 
gepresteerd. 

·w ar va lt op bij deze benadering? 
Lake Dislricl Sound, Dolphin Barber 
Mores, Sourhem Comfort Barber Mates 
en de Mie/land Harmoni~ers zeuen een 
heel gelijkmatige prestatie neer. Slechts 
drie of vier punten verschil tussen de 
drie categorieën. Alle andere koren 
laren. zo bezien. (te) veel punten liggen. 
Er zi t meer in dan ze laten zien.' 

·van de twintig kwartellen presteert 
eigenlijk alleen Sanarifles gelijkmatig: 

slechts vijf punten verschil tussen de 
drie categorieën. ·op grond van dil 
uitgangspum kun je concluderen dat 

·Naar mijn mening leidt het 
verkleinen van het verschil tussen de 
categorieën niet alleen tot een hogere 
score in die categorieën. maar ook tot 
een hogere score van de derde 
categorie, en dus ook tot een hogere 
totaalscore. Je zal het zien .' 

Kruyt wordt daarin gesteund door 
schaduw-judge Riet Kosterman, die a l 
op de kwartettendag in 1998 het 
kerverse kwartet Voice Male 
adviseerde: ·Jongens. schenk vanaf nu 
veel aandacht aan je presentatie. Dat 
is tot nu toe in Nederland een onder
geschoven kindje.' 

Beelden van 
de conventie 
Links bo1•en: de leden l'an CRASH l'ierenlwnfeesrje 
als ;.e horen lll'eede re -;.ijn geworden. Juryroor::.iuer Koos 
ran der Knaaap kijtrroe. 
Rechts: Her winnende kwaner Radio Ttmes neemt ::.ijn 
kampioensbeker in onmmgsr. 
Hiemaast: de vrou~>·en aan de ontrangsrbalie sruderen 
onder leiding l'an convemiemcmager Bert Smirs op de 
roegangsbewij;.en. \im links af7ineke Roskam. Dorothé 
Bertrams, Babs Robles de Medina, Lia Reijingo en Babs 
Meulenbroeks. 
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De eerste drie bij de koren 

•• 4 •• 
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De eerste drie bij .de kwartetten 

/. Radio Times met Wil/a~·d Bekkers. Mario Lamers, 
LucSchottie en Rob van der Meute. 

3. Barcode mei Louis Smits, Wil/em Haasnoo1, Carl van 
Noort en Leo Guikers. 

2. CRASH mei Dennis van der Veg1, Berl Gerrilsen, 
Lex Hensbroek en Envin Tans. 

Eerste plek niet 
echt verrassend 

De kwaliteiten van Radio Times waren al opgemerkt ·op de 
vorige conve ntie in Harderwijk waar ze in het trappenhuis en in de 
afterglow waren te horen met hun Hollandse repertoire, toen nog 
met Jan François als lead. He lemaal ven·assend was hun eerste 
plaats dus niet, althans voor de kenners. 

Dat was wel het geval met de tweede plaats van CRASH, welk 
kwartet uit het niets kwam opzetten en zelfs Barcode voorbij 
schoot, het vroegere Voice Male dat een kampioenstitel had te 
verdedigen. 

Het kwartet Special Four kreeg aanvankelijk de Holland 
Harmony-beker voor het kwartet met de meeste vooruitgang, maar 
pas achteraf werd duideJjjk dat deze prijs bij Unlimi1ed terecht 
moest kome n. Immers Special Four had op de vorige conventie 
alleen als mikewarmer opgetreden, en had dus njet meegeteld in 
de competitie. Radio Times kreeg van DABS een beker als beste 
debutant. 

De wisselbeker van DABS voor de beste nieuwkome1· bij de 
koren was voor Voca/ Chal/enge, dat als tweede eindigde in de 
competitie. Het koor met de grootste vooruitgang was volgens de 
jury Sir Hugo's Worthy Singers, dat dan ook de Hofland Harmony 
wisselbeker kreeg. 
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Ontwikkeling is niet te st~iten 
Naar aanleiding van de reactie van 
Jos van Ekeris in de DABS-tunes 
van oktober 2000 over de nieuwe stijl 
in barhershop merkt componisU 
arrangeur Lex Hakker op dat 
de -"6ntwikkeling van ba rhershop 
' nieuwe stijl'niet meer te stuiten is. 

Hoe je het ook keert of wendt: er is de 
laatste twintig jaar veel veranderd in de 
barbershop. 

Je hoeft alleen maar een paar platen 
van de Bujfalo Bi/Is of The Suntones 
naast Nighlife of Acousrix te beluisteren 
en het verschil in alle facetten van de 
stijl is, zelfs voor e ngetrainde oren, 
duidelijk waar te nemen. 

Niemand zou zich daar eigenlijk over 
moeten verbazen, wan! zulke verande
ringen zijn eigenl ijk normaal. .Alles wal 
onderhevig is aan de invloed· van Tijd 
verandert: techniek. mensen. taal en dus 
ook muziek. Het zou, goed beschouwd, 
onnatuurlijk zijn als het niet .zo was. 

In de muziekgeschiedenis is het 
herhaaldelijk voorgekomen dat uit een 
bepaalde muziekstijl een nieuwe rich
ting ontstaat die naast de oorspronkelijke 
stijl gaat functioneren. Beide stijlen 

blijven dan gelijkwaardig e n dienen 
e lk zijn eigen doel. Denk maar aan 
de Latijns-Amerikaanse tango: de 
oorspronkelijke, traditionele stijl met 
briljante voorlopers als Car/os Gardeli 
(Tango Typico) en Osll·aldo Pugliesi en 
de nieuwere tangostijl van Asror 
Pia:olla (Tango Nueva). Men spreekt 
hier ook wel van de Oude en de Nieuwe 
School. In de Indiase muziek bestaan er 
eveneens twee dominante stijlen naast 

Mooie a·rrangementen op 
kerst-cd van Gas House Gang 
Een wondermooi Wllite Christmas 
staat als nummer 9 op de nieuwe 
kerst-cd van het Amerikaanse top
kwartet The Gas House Gang. De 
leadpartij wordt grotendeels door 
tenor Kipp Buckuc•· onwaarschijn
lijk hoog gezongen met lead Rich 
Knight er vlak onder, een arrange
ment van Deke Sharon. 

De cd heeft naar Nederlandse maat
staven twee nadelen: de hoes bevat een 
sentimenteel soort plaatje van kinder
gezichten boven een krib. en het laatste 
nummer bestaat uit een sinterklaas
gedicht waarvan de humor bijna alleen 
door engelstaligen is te volgen. 

Voor de rest bevat Some Children see 
Him een aantal schitterend gezongen 
kerstliederen door een kwartet dat zich 
nog sleeels ab een van de beste ter 
wereld handhtutft. White Christmas is 
een van die liederen. Een andere is 
Go tel/ it on rhe Mountc7in, een arrange
me nt van David Wright. 

De song lijkt geen barhershop meer, 

de luisteraar hoort andere dan alleen 
de bekende akkoorden. Daarbij komt 
dat de non-barhershop-zanger Jeff 
Thacher van de groep Roekapelia is 
ingeschakeld om de vocale percussie in 
lt: vullt:u . 

Heel beheerst gezongen en prachtig 
van klank is Little Drummer Boy, ook 
een arrangement van David Wright, 
met de melodie eveneens vaak bij de 
tenor. 

Voor de meeste songs gaat op dat 
ze met veel gevoel zijn gezongen, 
een eigenschap die de Gas House 
Gang voor heeft op vele andere top
kwartetten. 

Wie de cd nog wil hebben voor het 
einde van dit jaar, kan het beste Ierecht 
op het Internet bij: 
ghgorders@ gashousegang.com 

Met een beetje goede wil is is de 
plaat vijf dage n later binnen, voor 15 
dollar plus verzendkosten. 

Jacques de Jong 

e lkaar: de Noord-Indiase. Hindoe
georiënteerde stijl en de klassieke. 
zuidelijke kamataka-ricbti ng. 

Met betrekking tot barbershop zou ik 
e igenlijk voor · dezelfde benadering 
willen pleiten. De Oude School met zijn 
traditionele voicings (stemzeningen) en 
akkoord-opeenvolgingen en de Nieuwe 
School met de beweeglijkere tenor, de 
jazzy syncopering. de uitgebreidere 
akkoordstructuren en de meer poppy 
manier van zingen (ander timbre, hoger 
bereik). 

Ik begrijp best dat het allemaal niet zo 
eenvoudig is als ik hier schrijf, maar ik 
ben van meni ng dat we er verstandig 
aan doen om te conclude re n dat 
barhershop niet meer hetzelfde is als in 
1920. En dan is het nog verstandiger 
om niet tegen de stroom in te blijven 
zwemmen, maar gewoon accepteren dat 
de dingen veranderen. De tijd is niet 
terug te draaien en als taal, mensen of 
muziek gepreserveerd worden (lijkt 
veel op geconsen•eerd). dan is dat 
eigenlijk hetzelfde als de taal , de 
men e n en de muziek afbakenen. 
isoleren en laten doodgaan. 

Lex Hakker 

Harmony college 
goed voor iedereen 
Het harmony college dat DABS 
houdt op 9 en 10 juni , wordt groot
ser dan ooit. De beginnende barher
shopper kan zijn hart ophalen. Maar 
speciaal voor de gevorderde barher
shoppus is er veel te beleven. 
Ook het sociale aspect wordt niet 
vergeten. Er komt weer een show en 
er is uiteraard een afterglow. 

Het weekend vindt plaats in het 
conferentieoord De Reehorst in Ede. Er 
zijn workshops voor vocale techniek en 
sholl'manship. Tagsinging is weer 
opgenomen en ook zal er weer een 
sessie zijn voor koororganisatie en 
muzieklezen. Er zullen een paar zeer 
speciale arrangeer-sessies worden 
gegeven door een van onze beste bar
bershop-arrangeurs, David Wright. 

De inschrij ving stopt bij 200 deel
nemers, op volgorde van binnenkomst. 

Info rmatie bij Herman- Feitsma. 
Klavermeen I, 3844 PR,Harderwijk, 
034 1-4 18 008, 
e-mail : h.feitsma@ hccnet.nl/. 
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Goede voorbereiding het halve werk 
Een paar weken geleden sprak ik in 
Zaandam met vrienden en de conver
satie mondde tenslotte uit in de 
vraag: 'Wat zoeken juryleden speci
aal?' Ik moest even nadenken en 
besefte toen dat mijn vrienden bij 
DABS gebaat zoudèn zijn met wat 
informatie. 

Ongeveer tien jaar geleden ging de 
barbershopwedstrijd ongeveer kopje 
onder in allerlei pogingen om van alles 
tegelijk te doen: hard zingen, zacht 
zingen, snel zingen, langzaam zingen, 
meer danspasjes, drie kostuumwisse
lingen, en dat alles alleen al in de intro. 
Barhershop had een punt bereikt waar
op de muziek minder belangrijk was 
geworden dan de uitvoering. 

Toen werd een nieuw jurysysteem 
bedacht en tegelijk met een verfrissende 
wind verschenen er nieuwe woorden: 
kwaliteil, muzikaliteit, natuurlUkheid, 
toepasselijkheid, creativiteit, geloof
waardigheid. Dat was weer een stap 
verder op de weg die we tot dan toe 
bewandelden. Maar bijna niemand 
mt:rktt: ual, gt:lukkig. Ht:t bdangrijkste 
was dat wij als juryleden de score 
gingen beoordelen op de elementen die 
de barbershopstijl uniek maken. 

Wat betekent di.t voor de leden van 
DABS? Nou, bijna niets. Alleen dar wij 
(de juryleden) met jullie mee zijn gaan 
denken. Tn feite zijn juryleden niets 
meer dan gewone toehoorders. Om nu 
de eerdere vraag te beantwoorden: jury
leden zoeken niets speciaals, maar ze 
letten wel op war je doet, en net als bet 
publiek letten ze erop hoeveel indruk 
een uitvoering maakt, en hoeveel 
samenhang erin zit. De judges letten 
speciaal op de manier waarmee je een 

Muziek, Zingen 

en Presentatie 

bieden handvat 
emotionele ervaring op het podium zet. 

Het zou goed zijn als je denkt: het 
publiek is belangrijker dan de jury
leden. Deze laatsten vormen alleen 
maar dar deel van het publiek dat de 
score bijhoudt. 

Als je het publiek kunt meeslepen, 
vertrouw er dan op dat de jury dat 
herkent en beloont. Als je het publiek 
achterlaat met een onbevredigd gevoel, 
dan zullen de juryleden ook dat 
herkennen. 

De jwyfeden Neil Watkins, Graham Sulton en Bob Walker na de korencompelilie. terwijl Joh11 
Andree de wal dirigeer/. 

Een vriend van mij legde me jaren 
geleden uit dat je in een wedstrijd drie 
handvatten hebt. Het eerste handvat is 
d~ muziek met de nootjes. Dit betekent 
dat je op de dag van de wedstrijd niet 
veel kan doen met een arrangemem dat 
als springplank moet dienen terwijl 
deze met een hangslot en kett-ing is 
vastgelegd. Dan kun. je kiezen tussen
toch maar duiken of op zoek gaan naar 
de sleutel van het hangslot. Dat besluit 
neem je a l drie of zelfs zes maanden 
vóór de uitvoeling. 

Je plannen met interpreratie en 
bewegingen geven je nog een handvat 
met meer houvast. Op dit tweede 
niveau, kun je steeds een beetje beter 
worden, tot op de dag van uitvoering 
zelf. Doordat je het plan voor de uitvoe
ring toevoegt aan de muziek, merk je 
meteen dat je uitvoering frisser en 
spontaner wordt. Flexibeler ook: hoe
veel wordt er niet op het allerlaatste 
moment nog veranderd. 

Het derde handvat is het zingen. Dat 
is het meest dynamische onderdeel. Van 
moment tot moment kun je mooier gaan 
zingen, zuiverder op toon en met grotere 
vocale kwaliteit. Het zingen gebeurt zo 
spontaan dat de meeste luisteraars niet 
eens merken dat de voorbereiding in 
een enkel moment kan gebeuren, 
ofschoon veel repeteren je veel reserve 
biedt wat techniek betreft. 

Mogelijk dat sommigen meer aan hun 
stem willen werken voordat ze aan de 
wedstrijd beginnen. Met dagelijks 
twintig minuten oefenen kun je een veel 
betere zanger worden. Een andere tip: 
drink op de dag van de wedstrijd geen 

alcohol, slik geen drugs (tenzij voorge
schreven), en ~et eten van licht voedsel 
voorkomt eeo opgeblazen gevoel. Zorg 
ook voor- je fysieke conditie voordat je 
optreedt. Dr_ink-~ee l water. Water houdt 
het vocht in je lichaam op peil. Water 

door Graham Sutton 
Singing Judge 

heeft een paar uur nodig voor bet in je 
lijf wordt opgenomen, dus begin met 
drinken vier tot zes uur voor het 
optreden. (Tip: zorg dat je plas zo 
he lder mogelijk is, niet donkergeel of 
bruin). Ga bijtijds naar bed. 

Dan is de grote dag aangebroken en 
over enkele uren moet je twaalf maanden 
werk samenballen in zes minuten. 
Geniet van die dag en vertrouw op je 
instinct. 

Neem een moment om je voor te 
stellen dat je tussen het publiek zit en 
naar je eigen optreden zit te kijken. Als 
je dat lukt, stel je dan voor hoe effectief 
je optreden is en geniet van al het 
publiek om je heen dat door jouw 
uitvoeling wordt geraakt. Tot zover je 
fantasie, dan komt het erop aan die 
fantasie waar te maken. 

Als je je druk maakt over je 
presentatie, dan merkt het publiek dat. 
Als je erin slaagt je zorgen daarover te 
verbergen. dan neem je het "publiek mee 
in de wereld diejij voor ze wi lt creëren. 

Dus geniet van dat moment, vertrouw 
op jezelf, op je vrienden en zelfs op die 
verrekte juryleden. 



Dabs- Tunes 0014--------------------------------------------------------------------------------

Kopij DABS-tunes 
De volgende DABS-tunes verschijnt 
eind maart 2001. Kopij graag vóór 
1 m aart bij de redactie. Aanleveren 
bij voorkeur op tloppy of per e-mail 
De verschijningsdatum voor 2000 is 
verder eind december. Bij voldoende 
aanbod van dringende nieuwtjes of 
aankondigingen kunnen we ook een 
DA BS-note uit brengen. 
Redactie-adres: 
Koningin Juliana weg 16, 
3628 BN Kockengen. Of per e-ma il 
aan jacquesdej ong@hetnet .nl 

Databank 
ln deze rubriek staan vooral evene
menten die barbershoporga nisaties 
zélf organiseren. Soms nem en we 
ook cvenementen op waarvan de 
redactie denkt dat ze voor ba rher
shoppers interessant zijn. Organisaties 
gelieven hun programma's op te 
sturen aan de redactie van DABS
tuncs, zie hierboven. 

20 januari 20.00 w1r 
.Jubileumconcert van Brothers-4-1\me 
Witte kerkje Duin en Bosch in Castricum 

23 tm 25 /11(1(1/'1 2001 
Conventie Holland Ha rmony 
De Leeuwenhorst Noordwijkerhout 

7 april 
Cursusdag Let 's Face Presentation 
(Presentatie) en Go with the Flow 
(muziek) 
Nadere bijzonderheden volgen nog. 

2 I april 
Cursusdag Let's Face Prescntation 
(Prcscntntic) en Co with the Flow 
(muziek). 
Nadere bijzonderheden volgen nog. 

4 tin 7 mei 2001 
Europese conventie 
in het nieuwe tentoonste lling- e n con
ferentiecentrum The Armadillo in 
Glasgow, Schotland. 
Competitie voor Europese mannenkoren 
en - kwartetten. De Europese conventie 
valt samen met de BABS-conventie. 
De grote trekker is het Amerikaanse 
kampioenskoor The Vocal Majority. 

1n 1111 13 ml'i 2nn1 
Conventie Sweet Adelines 
Southport, Engeland 

12 mei 
Cursusdag Let 's Face Presentation 
(Presentatie) en Go wittt the Flow 
(muziek) 
Nadere bijzonderheden volgen nog. 

26mei 
Cursusdag Let's Face Presenta tion 
(Presentatie) en Go with the Flow 
(muziek) 
Nadere bijzonderheden volgen nog. 

9 en JO juui 2001 
DABS Harmony CQIIege 
De Reehorst, Ede. Zie ook elders in dit 
nummer. 

22 september 
Dirigentendag 

?2 september 
G~ with the Flow 

5 tm 7 oktober 200 I 
lABS conventie 
Dublin, Ierland 
Optredens van Platinum. kampioens
kwartet in 2000, Showtime, kam
pioenskwartet van Sweet Adelines in 
1994. Cuntal:l: EiLI111t: Muu11t:y, e-mail: 
mooneyem@ indigo.ie 

6 okwber 
• Dirigentendag 
• Go with the Flow 

27 oktober 
• Dirigentendag 
• Go with the Flow 

10 nol'ember 
Go with th.e Flow 

Vergaderdata 
29 januari 
3 L maart 

Bestuur 
Bestuur 

3 1 maartJaarvergadering 
28 mei Bestuur 
I 0 september Bestuur 
29 september RvA 
12 november Bestuur 

Adressen bestuur 
Sinds de vorige DABS-tunes hebben 
we weer een compleet bes tuur. Hier 
volgen de adressen: 

President Johan Kruyt 
Columba 13, 3402 HD IJsseisrein 
030-6882132 
e-mail johankruyt.dabs@kabelfoon.nl 

• • 8 • • 

Secreta ris Leo Guikers 
8e BuiLenpepers 5. 
5231 LH 's Hertogenbosch 
073 64 1 53 73 
è-rnail leoguikers.dabs@home.nl 
Penningmees ter MebiuS"Langhout 
Hilleburen ~2, 9035 PV Warga 
05 10-55 1923 
e-mail mebius.langhout@freeler.nl 
Bank: AB N-Arnrobank Zaandam 
tnv DABS nr 49 66 83 632 
Lid Mart VegeHen 
Waterradmolen 51 
1703 PC Heerhugowaard 
072 571191 1 
e-mail marrvegelien@planer.nl 
Lid Jacques de J ong 
eindredacteur DABS-Tunes 
Kon. Julianaweg 16 
3628 BN Koekengen 
0346-24 1500 
e-mail :jacq uesdejong@ hetnet. n I 

Kwartettendag in 
's ·Hertogen bos c h 
Het is a l weer een jaa r geled en dat er 
een Kwa r teltendag is gehouden. Deze 
dag werd door een te kJein aantal 
kwartetten bezocht. Op de vraag va n 
het DABS-bestuur wie de volgende 
Kwartelte ndag wil organisere n, 
meldde zich Interstate Conneetion uit 
's-R ertogenbosch. 

Om zo'n dag succesvol te maken 
bedachten Arno Yig1411rs, Erik Bosland, 
Han Klein Haneveld en Ton van Aart 
dat er een andere formule moest komen 
die meer zou aanspre ke n bij de 
kwartetten. Wat vooral de Commissie 
Ople idingen van DABS ambieert, is dat 
de kwartette n meer niveau ontwikkelen. 
De kwartene ndag wordt daarom een 
combinatie van workshops overdag met 
gekwalificeerde Engelse en Neder
landse coaches en aansluitend 's avonds 
een kwartetten-show. Bij DABS hebben 
we het gewoon over een kwartenendag, 
maar in de Bossche media zal de titel 
Quartet's A Capella Festival worden 
gebruikt. 

De kwartenen die overdag meedoen 
aan de workshops, kunnen meedoen 
aan de avondshow. Dat wordt wel een 
lange dag, maar ook een om niet te 
vergeten. De show wordt op zaterdag 
17 november 200 1 gehouden in het 
intieme. chique Koningstheater. De 
kwartettendag zelf wordt gehouden in 
het Koning Willem I College. 

Namens Interstate Conneetion 
Ton van Aart 


