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Machtsgreep
klonenclub
in diepste
geheim
voorbereid
Er kon er maar één de beste zijn op
het Song Festival in Zaandam en het
werd –voor de vierde achtereenvolgende keer—Whale City Sound.
Leuk, vooral voor de jonge dirigent
Martijn Hoeksema. Maar niet verrassend. De echte verrassing bestond
uit het optreden van zo’n twintig
klonen in witte pakken, kale koppen,
zwarte brillen en snorren, niet van
elkaar te onderscheiden. K.O.O.R
noemden ze zich, allemaal familie,
behalve de dirigent – met als standplaats America, Limburg. Jawel.
Ze hadden het spel van begin af goed
gespeeld. Niemand, bijna niemand wist
dat de groep bestond uit zangers die hun
sporen al lang hadden verdiend. Het

‘We wilden laten zien
dat in barbershop ook
nog te lachen valt’
initiatief voor de grap was bij Why Four
vandaan gekomen. Met veel rondbellen
en –mailen: de mannen van Why Four,
de mannen van Touch Down, leden van
het vroegere Voice Male, nog een aantal
loslopende popkoorzangers, negentig
procent had ooit in Heart of Holland
Chorus gezongen. Ze kregen hulp van
de oude rot Dolf Kaper die twee
arrangementen voor de club bewerkte.
Zo brachten ze een volstrekt hilarische
act, die het publiek in alle staten van
vrolijkheid bracht. Niet onlogisch: het

K.O.O.R. tijdens het optreden in de zaterdagavondshow.
optreden van K.O.O.R was een opluchting na de bloedige ernst waarmee de
voorgaande koren hun best hadden
staan doen. En de jury ging met het
publiek mee: K.O.O.R werd beloond
met een hoge score en een tweede plek.
Opmerkelijk genoeg kregen ze voor
hun presentatie niet meer punten dan
Whale City Sound.
‘Een doorbraak in barbershop’,
mompelde een bezoeker na afloop, niet
wetend dat vele buitenlandse koren als
het Amerikaanse Big Chicken Chorus
en het Zweedse The Entertainmen hele
taferelen uitbeelden op het toneel,
waarbij soms geen riser meer te
bekennen valt. Puur barbershop, in
een theatrale vorm. Misschien wat
on-Nederlands, maar het smaakt wel
naar meer.
Regelaar Dennis van der Vegt erkent
dat de club een statement heeft willen
afgeven in de richting van barbershoppend Nederland. ‘We wilden laten zien
dat je op, en zelfs achter de risers
gewoon lol kunt hebben, het hoeft niet
altijd even serieus. Wat dat betreft
hebben we de grens willen verleggen.’
Achteraf bekent Dennis van der Vegt
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‘de hele boel besodemieterd te hebben
– en dat spijt me echt’. Maar om de
verrassing te behouden, mocht niemand
ervan weten. Sommige telefoonnummers in Van der Vegts mobieltje waren
geoormerkt met een alarm: niet
opnemen. Zelfs kwartetmaatjes van
sommige zangers wisten van niks.
Hij vertelt dat de mannen van Why
Four al jaren liepen te broeden op een
plan voor ‘iets leuks’ tijdens een conventie. Allengs groeide het plan voor de
klonenclub. In mei begonnen ze te repeteren. daaarna volgden nog zes
zondagen en twee avonden, waarvan de
laatste op de vrijdag vóór de competitie.
‘Het is ons goed bevallen’, meldt
Dennis van der Vegt. Hij erkent dat het
koor nu niet zomaar kan stoppen. ‘We
blijven lid van DABS,’ vertelt hij, ‘en
we overwegen deel te nemen aan de
Europese conventie in Brighton. Maar
we zullen ons niet als een standaardkoor gedragen met elke week een
repetitie. We blijven een projectkoor dat
alleen bij bepaalde gelegenheden in
actie komt.’
Zie ook de pagina’s 3, 8, 9, 109 en 11
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De kwartetten Radio Times, Done
Deal en Unlimited en de koren Whale
City Sound, K.O.O.R. en Southern
Comfort Barber Mates kunnen zich
opmaken voor de reis naar Brighton
volgend jaar. Van 27 tot en met
30 mei wordt daar de Europese
mannenconventie gehouden. Het
belooft een evenement te worden
waar 2500 zangers elkaar zullen
treffen.
BABS heeft het evenement overgenomen van DABS, dat eerder dit jaar
moest concluderen dat bij de leden te
weinig belangstelling bestaat voor dit
evenement. Organisator Brian Sperry
en diens vrouw Jeannie waren aanwezig op het song festival om ieder die
maar wilde, van informatie en van
inschrijfformulieren te voorzien.
Aan de competitie kunnen deelnemen
de drie hoogst geplaatste koren en
kwartetten uit Engeland, Zweden,
Ierland, Duitsland en Nederland. Voor
het eerst in de geschiedenis zal een
barbershopkoor uit Israël (met daar-

binnen een kwartet) zich laten zien. Het
kan niet meedoen in de competitie,
omdat het niet is geaffilieerd met de
Barbershop Harmony Society. Maar
Brian Sperry liet weten de regels wel te
kunnen oprekken.
Belangrijke gasten in Brighton zijn
de Amerikaanse topkwartetten FRED,
Saturday Evening Post en Vocal Spectrum
(welk laatste begin dit jaar ook in
Nederland heeft opgetreden). Arrangeur
David Wright en dirigent Clay Hine
zullen workshops geven.
Om de competitie heen zijn allerlei
evenementen gebouwd. Zo kan de
wedstrijd voor ‘kraskwartetten’ veel
gein opleveren. Zangers (ook vrouwen)
kunnen zich hiervoor individueel
inschrijven met opgave van hun partij,
waarna ze tot willekeurige kwartetten
worden ingedeeld. Vervolgens krijgen
ze 48 uur om elkaar te vinden, twee
songs uit te kiezen en in te studeren.
‘Het is mogelijk dat ze bij iemand van
FRED of een ander bekend kwartet
komen te zingen’, vertelt Brian Sperry.
‘Soms is het zingen hopeloos, maar de
pret groot’.
Voor de echtgenotes van de zangers
wordt een speciaal programma georganiseerd met excursies en evenementen.
Het Nederlandse vrouwenkoor
Harmony from Holland (honderd
leden) wordt volgens Brian Sperry een
van de attracties op het Europese
conventie.

Subsidie voor koren
maximaal 225 euro

Barbershopzanger
gemiddeld 59,75 jaar

Penningmeester Mebius Langhout
heeft van minstens vijf koren een verzoek gekregen voor subsidie. Koren die
in 2004 uitgaven hebben gedaan voor
externe coaches, komen daarvoor in
aanmerking. In het budget van DABS
voor kwaliteitsverbetering is hiervoor
e 1300 beschikbaar. Net als vorig jaar
geldt dat het maximum uit te keren
bedrag e 225 is, maar dat het bedrag
lager kan uitvallen naarmate er meer
subsidie-aanvragen komen. Koorbesturen
hebben de subsidie vóór 1 december
kunnen aanvragen.

De gemiddelde leeftijd van de mannelijke Nederlandse barbershopper
is 59,75 jaar. Secretaris Lennard van
Ballegooijen heeft dat afgeleid uit een
steekproef onder 250 zangers, ‘een
redelijke doorsnee’, vindt hij zelf. De
uitslag is reden voor het bestuur om
het beleid te richten op een jongere
generatie.
De onderzoeksgroep had ongeveer de
ideale samenstelling van een barbershopkoor: 11 procent tenors, 34 procent
leads, 21 procent bari’s en 34 procent
bassen. Leeftijd tenors gemiddeld 58
jaar, leads 59, baritones’59, bassen 60.
Totaal gemiddeld 59,75 jaar.
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DABS kijkt terug op goed geslaagd song festival in Zaantheater

Spanning in competities hoog opgelopen
‘’t Is heet achter de gordijnen’, meldde
presentatrice Gerda Koknel halverwege de korencompetitie op zaterdag
30 oktober in het Zaantheater.
Zangers van veertien koren waren op
dat moment met rode oortjes bezig
zich zo goed mogelijk te plaatsen.
Grote triomf en diepe teleurstelling
waren de uiterste emoties na afloop.
De jonge dirigent Martijn Hoekstra
kon tranen van blijdschap niet bedwingen
toen hij de kampioensbeker voor Whale
City Sound kreeg uitgereikt. Het was tot
op de dag van het festival twijfelachtig
of ze voor de vierde keer het allerhoogste niveau zouden bereiken. Een jaar
geleden had immers dirigent Johan
Dessing het koor verlaten. Maar ze
stonden er met een uitbundig Stepping
Out en een romantisch Stars fell on
Alabama.
Na de laatste noot was de uitslag wel
duidelijk, hoewel K.O.O.R. nog een
volstrekt ongewisse factor was. Die
mannen leken hoog te zullen scoren met
Presentatie, maar uiteindelijk eindigden
ze wat dat betreft slechts één punt hoger
dan de Zaankanters en in totaal 19 punten lager. Een mooie tweede, dat wel
(844 tegen 825 punten).
In het kielzog van de bovenste twee
zette Southern Comfort Barber Mates
uit Eindhoven zijn opmars voort. Onder
Michiel Bekker vorige keer al aardig
opgeschoven naar nummer 3, nu pakte
het koor maar liefst 43 punten erbij vergeleken met 2002. Toch opnieuw een
derde plek.

Lake District Sound zakte van
nummer 2 naar nummer 4. Niettemin
een prestatie van formaat na het verscheiden van Riet Kosterman en het
aantreden van een nieuwe dirigent.
Na de eerste drie ontstaat in de
eindrangschikking een middenmoot
waarin zeker vier koren aardig tegen
elkaar kunnen opboksen. Dat zijn
Lake District Sound, vervolgens Vocal
Challenge dat volop bezig was met de
non-barbershop musical Kroeg, dan
het –meest verbeterde— Midland
Harmonizers en Dolphin Barber Mates.
‘We stáán er weer’, concludeerde
dirigent Mark Alblas.
Dan blijft over een groep koren met
ongekende mogelijkheden tot verbete-

Radio Times eindigt
nipt boven Done Deal
ring. Vermeldenswaard is de diepe
teleurstelling bij het Goese Gaggling
Ganders Gang, toch een van de oudste
koren onder de gedreven en geroutineerde dirigent Tjakko Hoekstra. Extra
teleurstellend omdat dit Tjakko’s laatste
conventie was, bij de mannen althans.
Maar zijn afscheidsoptreden in de zondagavond show was hartverwarmend.
(Zie ook pagina 5.)
Bij de kwartetten was de strijd adembenemend. Radio Times gaf, ondanks
een verlies van veertig punten sinds
2002, blijk van een gedegen muzikale
opvatting en scoorde daarmee net vol-
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doende om Done Deal achter zich te
houden. Deze laatste klom vijf punten
hoger dan bij zijn debuut vorige keer.
Maar het kwartet kwam net één punt te
kort om Radio Times te kunnen bijhouden (827 tegen 826).
Unlimited maakte een grote sprong
van 705 naar 770 punten en eindigde als
derde.
Van acht debuterende kwartetten eindigde SoundProof als hoogste, vierde.
Toen de hitte van de strijd op beide
dagen eenmaal was geluwd, konden
deelnemers en publiek zich ontspannen
wijden aan de avondshows. Opmerkelijk
debuut: het kwartet ThreePlusOne met
een eigen arrangement (Hanneke
Reijerse) van Zachtjes tikt de regen
tegen ’t zolderraam. Achteraf werden ze
bijna bestormd door dirigenten en
kwartetzangers die graag een kopietje
wilden. Maar voorlopig blijft het lied
exclusief bij dit kwartet dat als enige
een vrouwelijk lid heeft.
Opvallende gasten verder: het comedy kwartet The Nonpareils (zie pagina
5), the Royal Harmonics uit Engeland
met een lossere benadering van barbershop dan gebruikelijk, het Engelse
kampioenskwartet Prime Time. En met
liefde ontvingen de festivalgangers ook
vrouwenkoor Rhine Singers en vrouwenkwartet Blue Berry Blues.
DABS kijkt terug op een buitengewoon geslaagd songfestival. ‘Leuker
dan ooit tevoren in Zaandam’, vonden
vele bezoekers.
Zie ook pagina’s 3, 8, 9, 10, 11
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Tjakko Hoekstra verkiest de vrijheid
Key-change heet zijn huis. En zo zal
het blijven heten. Maar voor de rest
gaat het leven van Tjakko Hoekstra
(64) drastisch veranderen. Barbershop, dat twintig jaar lang zo’n
belangrijke plaats bij hem innam,
komt voortaan op een tweede, of
derde plek.
ijn vrouw Gerrie en ik
willen eens helemaal weg
kunnen. Als dirigent voelde
ik me altijd gebonden. Zonder dirigent
geen muzikale leiding. Dus ik vond dat
ik er altijd moest zijn. Ik heb al die
tijd misschien vijf keer verzuimd, drie
keer als ik mijn hartoperatie buiten
beschouwing laat. Verder nooit. Dat zit
nu eenmaal in me. Maar Gerrie en ik
willen met de camper eropuit, nu het
nog kan.’
‘Begin dit jaar hebben we de knoop
doorgehakt. Ik heb voor het laatst op de
mannenconventie gestaan als dirigent
van The Gaggling Ganders Gang. In
april dirigeer ik nog The Goose City
Singers op de vrouwenconventie van
Holland Harmony. Dan is het helemaal
gedaan. Allebei de koren hebben alle
tijd gekregen om een nieuwe dirigent te
zoeken.’
Barbershoppend Nederland raakt met
Tjakko Hoekstra een gedreven, kleurrijke, temperamentvolle medespeler
kwijt. Barbershopper van het allereerste
uur, ‘net geen twintig jaar geleden’.

M

‘Barbershop daar
kan ik eindeloos van
genieten’
Dirigent van zowel het mannen- als het
vrouwenkoor in Goes. Meegewerkt aan
het eerste nationale mannenkoor dat
met 120 man naar Harrogate toog. Ook
een van de mensen achter het nationale
vrouwenkoor Harmony from Holland.
Beheerder van de mediatheek, zowel bij
DABS als Holland Harmony, lid van de
Raad van Afgevaardigden, lid van de
Artistieke Commissie bij Holland
Harmony, tweemaal juryvoorzitter op
conventies, erelid bij DABS en lid van
verdienste bij Holland Harmony.
‘Wie had kunnen bedenken dat het zo
ver nog eens met me zou komen toen
ik voor het eerst op de NCRV-radio
barbershop hoorde zingen. Ik vond het
prachtig, maar ik wist niet dat het
barbershop heette. Toen Gerrie zich

meldde voor een koor hier in de stad,
herkende ik het geluid.’
Het leven van de twee werd vanaf
toen voor een groot deel beheerst door
barbershop. Met meer dan alleen
plezier, met passie.
Naar dieptepunten willen we eigenlijk niet vragen, maar hij erkent ruiterlijk dat hij dagen heeft rondgelopen met
de uitslag van de jongste conventie.
Laatste plek. ‘Ik had gezegd “als ik
laatste word, ga ik niet, en anders
hebben we pech gehad”. En we werden
laatste. Ooit hebben we honderd punten
gehaald voor zingen, nu waren het er
zestig. Een flop. Zo vreemd, ik kwam
van het podium af, geen idee van wat
we gedaan hadden. En ik had onmiddellijk een rot gevoel. En zo slecht zijn
we toch echt niet. Ik ben mezelf lelijk
tegengekomen’.
‘Dit was jouw koor niet’, zei het
verbaasde jurilid David Morehen later.
Weinig uren later loopt Tjakko tegen
een hoogtepunt aan: hij kreeg het
verzoek te dirigeren als afsluiting van
de avondshow. ‘Dat had mijn eigen
koor bij de leiding geopperd. En het
was formidabel. Whale City Sound
kwam steeds dichter achter me te staan,
uit de zaal kwam het geluid van
honderden mannen- en vrouwenstemmen. Ik was helemaal weg. Het was een
schitterende afsluiting voor mij.’
Maar een hoogtepunt dat hij desgevraagd spontaan noemt is het verzoek
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van vrouwenkoor Goose City Singers
om het dirigentschap op zich te nemen,
februari 1995. ‘Wat indruk maakte is
dat ze zoveel vertrouwen in me toonden
dat ik voor dat koor kon staan. Per slot
ben ik een self made dirigent. Vroeger
heb ik ooit hoorn geblazen in de harmonie,
en in dienst was ik hoornblazer, dus ik
kon wel met muziek overweg.’

M

et enige zorg ziet hij hoe de
barber-shopwereld bezig is
zich te vernieuwen. Van uitstapjes naar close harmony moet hij
eigenlijk helemaal niets hebben. ‘Het is
mijn smaak niet. Bovendien moet je
wel tien keer nadenken voordat je een
koor iets anders dan barbershop laat
zingen. Zangers raken gewend aan de
klank van de akoorden.’
Ook in een reactie op de vernieuwingen
die het DABS-bestuur overweegt, laat
hij zijn mening duidelijk blijven. ‘Het
zal wel aan mij liggen, maar zolang er
nog zulk groot verschil is te constateren
tussen Nederlandse en buitenlandse
barbershop, werk ik maar liever aan
kwaliteitsverbetering dan me te wagen
aan het zingen van andere soort songs.
Overigens wordt mijns inziens dit soort
zingen door velen onderschat, net zoals
het barbershopzingen wordt onderschat.’
Zijn credo: ’Barbershop, daar kan ik
eindeloos van genieten.’
Jacques de Jong
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StillCrazY after all… for the years to come
StillCrazY is zéér verguld met de Riet
Kosterman trofee. Niet alleen omdat
ons als eerste deze eer te beurt valt,
maar ook omdat het echt de mooiste
beloning is die wij konden ontvangen.
Betty Kosterman vertelde ons bij de uitreiking dat de speciale jury het toevoegen van comedy toejuichte. Maar de
jury besefte ook dat dit juist een oorzaak was dat ons kwartet niet de hoogst
bereikbare score voor Singing behaalde.
Immers, comedy was een extra punt
van aandacht en daardoor kwamen de
‘normale’ kwaliteiten van ons kwartet

in het gedrang. Daar ligt de uitdaging!
Na de toekenning van deze prijs
en het daaraan verbonden bedrag,
voelen wij ons graag verplicht om
met coaching onze zangkwaliteit te
verbeteren en toch leuk te blijven.
Met de toekenning van die prijs en
het bijbehorende bedrag kon het weekend al niet meer stuk. Maar daarmee
hield het niet op! Brian Sperry, conventiemanager van de Europese conventie
nodigde ons uit om op te treden in
Brighton!
StillCrazY gaat al het mogelijke in het

werk stellen om met twee komische nummers aan die uitnodiging gehoor te geven.
En zó zijn meerdere doelen bereikt.
Geweldig om dat te mogen ervaren en
te doen. Met een warme, emotionele
gedachte aan Riet Kosterman, en met
nog een genietende blik op die
mooie trofee houden wij DABS en alle
leden natuurlijk op de hoogte van onze
ontwikkelingen.
StillCrazY for all the years to come…
Martien van der Velde, Eugène van
den Bemt; Michiel Bekker; Roger Hare

Vocal Touch ondergaat zes dirigenten op cursus CDWI-2
Vocal Touch uit Gorinchem was
gevraagd als gastkoor te dienen voor de
cursus CDWI-2 op zaterdagmiddag 9
oktober. Vooraf was door de organisatie
aangegeven dat van het koor discipline
werd verwacht, dat het de opzet was dat
de deelnemende dirigenten er wat van
leerden, dat het dus geen koorcoaching
was, dat er geregeld zou worden
‘afgeslagen’ en dat er dus veel geduld
van het koor werd gevraagd.
Inzingen vooraf en tussendoor ging
onder leiding van één der trainers Elly
Bezemer, Michiel Bekker of Mario
Lamers. Dat op zich was al een bijzondere ervaring. Ze inspireerden ons
tot dingen waarvan we zelf niet verwacht hadden dat dit zou lukken of dat
wij hen zouden volgen.

De cursisten waren de dirigenten van
Gents’ Mainport Barbershop Singers te
Rotterdam, Best Blèk Barbershop
Singers te Best en onze eigen dirigent
van Vocal Touch uit Gorinchem.
Vooraf was al tussen trainers en
dirigenten afgesproken aan welke
repetitie- en/of directietechniek ze
wilden werken. Ons werd alleen
gevraagd om precies datgene te doen
waartoe de dirigent het koor op dat
moment uitdaagde.
De bedoeling daarvan is dat op die
wijze de dirigent de gelegenheid krijgt
om (nieuwe) dingen uit te proberen, om
te ervaren dat je van fouten mag leren,
om te ervaren hoe het soms anders kan.
Het is voor ons een heel speciale
middag geweest waarbij, inclusief de

trainers, zes verschillende dirigenten
voor ons hebben gestaan. Je ervaart
waar de ene dirigent meer toe in staat is
dan de andere. Sommige technieken
gingen vanzelfsprekend andere juist
weer niet. Bij één dirigent kwam
het zover dat wij aan de hand van
zijn mimiek een song uitvoerden
zoals hij wilde. Wij zijn ons nog
bewuster geworden van de rol van de
dirigent.
En we hebben als koor ervaren waartoe we óók in staat kunnen zijn. Dat
werkt stimulerend en veroorzaakt het
gevoel van teamspirit.
De middag was om voordat wij het
wisten.
Ko Heidekamp - Vocal Touch

Dutch Connection 2 ook naar Brighton?
Het nationale projectkoor Dutch
Connection 2 ziet zich voor de
keuze geplaatst: Wenen of Brighton.
Het is gebleken dat een groot aantal
barbershoppers in mei naar de
Europese conventie in Brighton wil.

Het reisje naar het festival in Wenen
wordt ze dan te veel.
De leiding van de groep heeft contact
opgenomen met de conventiemanager
van Brighton om de mogelijkheid van
een optreden te bespreken. Het resultaat

van dit overleg is voorgelegd aan de
zangers van Dutch Connection.
Intussen kan het koor nog steeds
meer zangers gebruiken. Het streven is
zeventig, de stand loopt nu tegen de
veertig.

Vocal Challenge feestelijk de kroeg in
Met een soort Kinderen voor
Kinderen, maar dan voor Mannen heeft
Vocal Challenge 20 november gevierd
dat zijn componist/dirigent Gerard van
Amstel en diens tekstschrijver Gerard
van Midden 25 jaar met elkaar hebben
gewerkt. Op het podium van het
Cultureel Centrum in Harderwijk was
daartoe een kroeg gebouwd als toevluchtsoord waarin de mannen alles
doornamen wat het Leven hen had
voorgeschoteld.

Soms prachtige teksten waren op
vriendelijke muziek gezet. En de zangers van Vocal Challenge –waarvan
sommigen tot prima solo’s kwamen—
had duidelijk plezier in de uitstap naar
muziek die weinig of niets met hun
‘roots’barbershop had te maken. Het
volle zaal kon dat waarderen, hoewel
sommige teksten als gevolg van slecht
geluid
onverstaanbaar
bleven.
Niettemin een feestelijk avondje daar in
de Kroeg.
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Gerard van Amstel voor Vocal
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Waarom zingen zo gezond is

A

ls we zingen worden in de
hersenen, net als bij dansen,
sporten, lachen en vrijen,
zogenaamde ‘gelukshormonen’ (neurotransmitters) aangemaakt. We halen ook
automatisch dieper adem, waardoor er
meer zuurstof in het bloed en de organen
komt. Zingen maakt het lichaam wakker
en geeft direct een flinke dosis extra
energie.
Het bovenstaande vonden we bij de
tandarts in het blad Santé. Nu wisten
wij zangers natuurlijk al dat je van
zingen aardig kunt opknappen, mentaal
zowel als fysiek. Maar het is wel prettig
dat weer eens bevestigd te krijgen, op
wetenschappelijke basis nog wel.
Daarom nemen we nog wat stukken
over uit het artikel in Santé.
Meestal zingen we als we ons goed
voelen, maar wie somber is en een lied
aanheft, zal snel opknappen van deze
emotionele opkikker. Of we vrolijk
worden van zingen, hangt wel af van
het lied. Mineur kan een tikkeltje
melancholisch maken. Maar vaststaat
dat zingen gevoelens losmaakt.
Als we klein zijn, zingen we vaak
zonder enige schroom. Dat verdwijnt
bij veel mensen rond de puberteit. Dan
doen we er ineens wart lacherig over.
Bovendien schamen veel mensen zich
voor hun stem, bijvoorbeeld omdat ze
vroeger op school te horen kregen dat
ze niet konden zingen.

bondenheid ontstaat. Want we kunnen
van alles met ons hoofd regelen en
bedenken, maar echte communicatie
gebeurt via het hart. De manier waarop
we met anderen zingen, zegt iets over
onszelf. Wie te hard zingt en de rest
overstemt, zou moeten proberen wat
meer naar anderen te luisteren. Wie een
lied vaak te vroeg inzet, heeft misschien
een grote drang zich te bewijzen. En
mensen die het liefst zacht zingen of
zelfs playbacken tijdens samenzang,
zijn waarschijnlijk verlegen en een tikje
introvert.

Therapie
Muziek raakt onze diepste gevoelens en
kan daardoor direct emoties losmaken.
Zingen kan dus pure therapie zijn. Om
die reden maakt zingen deel uit van
muziektherapie. In de muziek zijn
bepaalde wetten te ontdekken die ook
gelden voor het leven. Bijvoorbeeld:
wat is je ‘maat’, hoeveel ruimte durf je
voor jezelf op te eisen.
We durven ons in gezelschap vaak
niet zo goed te uiten en zullen dan ook
niet gauw uit volle borst zingen in het
bijzijn van anderen. Door te zingen,
bied je je ziel aan, maak je jezelf
zichtbaar. Je maat houden betekent in
therapeutisch opzicht dat je ondanks
alles jezelf blijft en je laat merken wie
je bent en waar je voor staat.
Samen zingen betekent naar elkaar
luisteren. Je moet afstemmen op elkaar.
Alleen zo ontstaat er harmonie.
Bovendien geef je door te zingen een
stukje van jezelf bloot, waardoor ver-

Let op de ademhaling
De stembanden worden aan het werk
gezet door de luchtstroom uit de longen.
Om de ademhaling goed te kunnen
beheersen, is het belangrijk regelmatig,
liefst elke dag, ademhalingsoefeningen
te doen.
Probeer de longen vanaf de onderkant
te vullen met lucht -- de buik en de
flanken bewegen dan mee; ze zetten uit
als je inademt. Je moet de (onder)buik
bol zien worden bij inademing en
minder bol bij het uitademen. Het
middenrif beweegt een beetje naar
beneden, waardoor de borstkas zich
vergroot zodat er automatisch meer
lucht in kan.
Goed uitademen is het belangrijkst:
zo raak je afvalstoffen kwijt en komt er
meer verse lucht in de longen.
Dat de houding van invloed is op de
stem, kun je testen door een bepaalde
toon te zingen en afwisselend op de
tenen en de hielen te gaan staan.

••6••

Aaaaaa
Wie onbelemmerd uit volle borst wil
zingen, past de volgende tips toe.
--Ga ontspannen rechtop staan. Buig
de knieën lichtjes. Laat de schouders
hangen en houd het hoofd rechtop.
Beweeg vanuit het bekken.
--Even Aaaaa zingen bevordert het
openen van de keel, zodat de klanken
onbelemmerd naar buiten kunnen. Laat
de kaak ontspannen hangen -- net zoals
hij valt. De tong plat in de mond,
puntje tegen de ondertanden.
--Adem bewust.
Conditie
Wie veel zingt, doet er goed aan zijn
stem in topconditie te houden door:
-- dagelijks ademhalingsoefeningen
te doen
-- regelmatig te sporten; het verbetert
je conditie en vergroot je longinhoud.
-- niet te roken; met roken krijg je
minder lucht, en het maakt de stembanden minder soepel.
-- de slijmvliezen van de stembanden
soepel en gezond te houden. Kuch of
schraap de keel zomin mogelijk; dat
beschadigt de huid. Het eten van veel
drop of mentholsnoepjes tast de
beschermende slijmlaag aan.
Te hard, te vaak of te lang zingen kan
de stembanden overbelasten, net als
zingen met een verkoudheid of griep.
We kunnen letterlijk een bloeding of
blauwe plekken op de stembanden
oplopen. Hoe snel de stembanden
overbelast raken, verschilt per persoon.
Het is afhankelijk van de bouw van de
stembanden en het strottenhoofd, en
van de kracht en de grootte van de
omliggende spieren.
Borst- of kopstem
De borststem is de lage kant van de
stem. Als je heel hoog zingt, ga je vanzelf je falset- of kopstem gebruiken.
Overigens is te hoog zingen met de
borststem schadelijk voor de stembanden. Het gebruik van de kopstem is
niet verkeerd.
Iedereen kan zingen en zijn stem
ontwikkelen, maar dat wil nog niet
zeggen dat we allemaal een operaster
kunnen worden. Gelukkig draait het
zingen uiteindelijk niet om een mooie
stem, maar vooral om de vraag of je in
staat bent emoties over te brengen.
Het lijkt wel barbershop.

Dabs-Tunes 4/04

Bijzondere gasten op song festival in Zaandam

The Nonpareils: onvergelijkelijke comediennes

The Nonpareils op het kampioensfeestje van Whale City Sound: Liz Good, Mary Thompson, Irene Chrétien en
Maureen Purcell.
Ze waren de klapper van het song
festival: The Nonpareils uit Boston.
Zoals hun naam al zegt, hebben ze
hun gelijke niet. Tenor Liz Good, lead
Mary Thompson, baritone Maureen
Purcell en bass Irene Chrétien. Vier
buitengewoon aardige vrouwen op
leeftijd die daarvan geen geheim
maken, integendeel. In 1997 deden ze
voor het eerst mee in een wedstrijd
voor comedy quartets. Nog altijd zijn
ze in voor elk optreden en daarin
steken ze de draak met vooral zichzelf. ‘We had a ball’, memoreert de
oudste van de vier, Mary Thompson
(76), hun verblijf in Nederland.
Na afloop beantwoordde ze vijf
vragen.
Wat is voor jullie de essentie van
humor in barbershop?
‘Ik kan alleen maar spreken voor de
Nonpareils wat dat betreft. Onze
prioriteit ligt bij een respectvolle en
sympathieke benadering van onze
typetjes (de kleine,oude dametjes) – en
natuurlijk halen we alles uit de vele
fasen van ouder worden. Onze parodieën zijn een weerslag van onze
gevoeligheden.’

Geef ons vijf regels voor een comedyquartet.
‘Ten eerste: behandel je typetjes met
respect, zoals wij bijvoorbeeld de oude
dametjes met respect benaderen.
Ten tweede: als je een parodie schrijft,
moet je plezier hebben mét en niet ten
koste van je typetjes.
Ten derde: kostuums moeten een
afspiegeling zijn van ieders eigen
karakter.
Ten vierde: een goede babbel is noodzakelijk om alles aan elkaar te breien.
Ten vijfde: als er grappen in zitten, zorg
er dan voor niet je typetje of je publiek
te beledigen.’
Wat zijn de taboes?
‘Onnodig te zeggen dat taal van het
grootste belang is. Bij comedy zit je
vaak op het scherp van de snede. Wees
je bewust van de grens tussen geestig en
grof. Onthoud je ook van commentaar
op politiek, religie of etnische afkomst.’
Mag de humor (soms) zwaarder
wegen dan het goede zingen?
‘Toen wij onze comedy begonnen te
ontwikkelen, spraken we af dat
amusement het belangrijkste moest
zijn bij ons optreden. Als wij het podium op komen, proberen we meteen het
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publiek voor ons in te nemen. We geven
ze een handreiking en we betrekken ze
bij alles wat we doen. Tegen de tijd dat
wij op het toneel verschijnen, heeft het
publiek waarschijnlijk al een hele tijd
naar barbershop zitten luisteren. Zo
goed of zo slecht als dat kan zijn,
comedy kan soms in elk geval de show
stelen.’
The Nonpareils hebben twee gouden
medailles gewonnen met comedy, dus
er is iets wat we goed doen.’
Hoe zit het met leeftijd in
barbershop?
Leeftijd zou geen rol moeten spelen.
We doen het allemaal uit liefde voor het
zingen, voor het optreden en voor de
kameraadschap.
Mag ik nog even onze eigen loftrompet
steken? Toen wij optraden op het barbershop festival in Killarney, Ierland,
werd ons gevraagd om een masterclass
te geven over comedy. Ons kwartet trok
de meeste deelnemers en de hoogste
waardering.
Persoonlijk heb ik altijd bewondering
gehad voor de manier waarop mannelijke
barbershoppers hun senior-leden
behandelen.’
Jacques de Jong
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Reacties na een schitterend weekend
Amusing heeft genoten.
Ondanks onze 15e plaats bij de
kwartetten competitie hebben we een
geweldige dag gehad. Erg leerzaam
dus zeer zeker de moeite waard.
Ger Heilen (lead)
Het was gisteren een GEWELDIGE
ervaring om mijn eerste conventie mee
te mogen maken. Al zijn we dan helaas
als laatste geeindigd met ons koor
The Gaggling Ganders Gang, ik heb
er geen seconde spijt van dat ik heb
meegedaan. Volgende keer zéker weer.
De organisatie was uitstekend en de
locatie ( al was het een eind rijden
vanuit Zeeland ) was ook perfect.
Perfect mannen!!!!
Paul van Woudenberg
We hadden een schitterende tijd in
Zaandam. We waren zeer onder de
indruk van het snel stijgende peil bij
de Nederlandse kwartetten en koren.
We hebben gemerkt dat we serieuze
competitie ondervinden op het
Europese kampioenschap volgend jaar!
Ik hoop dat jullie het gevoel hebben
dat wij iets hebben toegevoegd aan dit
weekend.
Ian Fraser, president van The Royal
Harmonics

Prime Time wil jullie hartelijk
bedanken. We hebben een fantastische
tijd gehad, de gastvrijheid en de
organisatie waren geweldig, om van
alle vriendschap die we ondervonden,
nog niet te spreken. In de geschiedenis
van de kwartetten is dit een van de
beste weekends ooit.
Steve Green, Stuart Owen, Stuart
Sides en Jon Conway
Ik wil de DABS-organisatie namens
Close-Up Alkmaar hartelijk bedanken
voor de perfecte organisatie afgelopen
vrijdagavond. Wij hebben genoten van
de totale sfeer in het Zaantheater, een
reclame voor zang in het algemeen.
Philip Waardijk
‘Het kan mij nooit schelen of een
groep goed of slecht zingt, ik heb altijd
plezier in zingende mensen’.
Dirigent David Purcell, tevens de
man van de Amerikaanse Nonpareilzangeres Maureen.
Het was één groot feest. En dat kon
natuurlijk alleen maar als de voorwaarden hiervoor geschapen waren.
Felicitaties aan allemaal en bedankt
voor een grandioos weekend!
Corrie Muilwijk, voorzitter Holland
Harmony

Namens de juryleden, het koor Royal
Hamonics, het kwartet Prime Time,
BABS-bestuurders Brian Sperry en
ikzelf, alsmede namens meereizende
vrienden en familie, dank ik de hele
DABS-organisatie hartelijk voor het
welkom en de gastvrijheid tijdens ons
bezoek afgelopen weekend.
Het was een uitstekende conventie,
goed georganiseerd, plezierig en amusant en overeenkomstig de beste tradities van goede barbershop-kameraadschap. Jullie kunnen trots zijn op het
evenement, dat de naam Barbershop
Song Festival eer aandeed.
We verheugen ons erop de meesten
van jullie te begroeten op de Europese
conventie in mei.
Wilf Pattison, president BABS
De twee dagen voelen als een grote
wolk waarop ik gelopen heb.
En dat is voor een belangrijk deel toe
te schrijven aan al onze leden die op
de uitnodiging voor het bijwonen van
het feest zijn ingegaan en er ook werkelijk een feest van gemaakt hebben.
Uit een uitvoerige reactie van DABSpresident Toon de Vos.

Vrouwenkoor The
Amstel River Singers
krijgt een taart van
conventiemanagers
Johan Kruyt en Leo
Roubroeks uit dankbaarheid voor de belangeloze medewerking die
de leden van Amstel
River Singers hebben
geboden tijdens het song
festival. Voorzitter Yosé
Vanstippen neemt de
taart in ontvangst.
De volgende avond
kregen de vrouwen van
Westside Sound eenzelfde verrassing.
Op de volgende pagina’s
nog enkele fotografische
herinneringen aan het
Barbershop Song Festival
2004.
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De nummers 1 tot en met 3
bij kwartetten en koren

Nummer 1 Radio Times

Nummer 1 Whale City Sound

Nummer 2 Done Deal
Nummer 2 K.O.O.R.

Nummer 3 Unlimited

Nummer 3 Southern Comfort Barber Mates
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Martijn Hoeksema krijgt de bloemen bij zijn kampioensbeker

Dirigente Tatjana Mitrokhina tussen de koorleden klaar voor de
competitie

Max van twaalf dagen deelt mee in
de vreugde bij vader Luc Schoute
wegens opnieuw een eerste plek

The Nonpareils tijdens de try out in de grote zaal

Dirigent Sander Gieling neemt de tweede
prijs voor zijn K.O.O.R. in ontvangst

....................... ????????
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Betty Kosterman vergezeld van zus en zwager spreekt het kwartet Still
Crazy toe bij de uitreiking van de Riet Kostermanprijs

De Riet Kostermanprijs, een
sculptuur van de Brabantse
kunstenaar Cas van Houten

Leden van ‘Gents Mainport Singers uit Rotterdam
wachten op hun beurt in de competitie
Granny’s Pride zingt in voor de spiegel in de kleedkamer

Speciale gasten op het songfestival: Roberta
Damm en Manfred Adams van Bing! en Corrie
Muilwijk van Holland Harmony

De vrouwen van The Rine Singers droegen ook na de
show hun steentje bij.
• • 11 • •
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Agenda
19 december
Kerstconcert Whale City Sound
Jacobikerk, Utrecht
Zie de aankondiging hierboven.
2 januari 200, 1430 uur
Done Deal treedt op bij ‘Jazzaan’,
Zaanse jazzdag.
Zaantheater in Zaandam.
1 tm 3 april 2005
Holland Harmony Conventie
Koningshof, Veldhoven

Capital Chorus
gestopt
Dutch Capital Chorus, dat onder
dirigent Johan Dessing een poging
waagde in Amsterdam tot een barbershopkoor te komen, heeft
besloten per 1 januari op te houden. Ledenwerving heeft niet
opgebracht wat ervan gehoopt
werd. De afspraak was dat het
koor een minimum van twintig
leden moest hebben. Dat aantal is
niet gehaald.

22 tm 24 april
Vervolg basiscursus barbershop
Hostel Stayokay, Veenendaalseweg 65,
3921 EB Elst.
1 mei
Special Four treedt op voor 200 jaar
Staatsbosbeheer.
Everswijngoed te Renkum.
27 tm 30 mei
European Barbershop Harmony
conventie
International Centre, Brighton, Engeland.
Engeland, Zweden, Duitsland, Ierland
en Nederland ontmoeten elkaar om uit
te maken wie in Europa de beste is.
Zie ook pagina 2
11 juni
Jubileumshow Hugo Barber Ladies
Cultureel centrum De Schakel
Heerhugowaard. Gastkoor: The Rhine
Singers
14 tm 16 juli 2005
!ste Internationaal Korenfestival
Wenen, Oostenrijk
Info bij Theo van Heijningen,
tent@globalxs.nl
Zie ook pagina 5

23 en 24 september 2005
Barbershop Festival ’s
Hertogenbosch
Het grootste evenement op het gebied
van barbershopzingen. Vrijwel geheel
barbershoppend Nederland is te vinden
op dit evenement in de Bossche binnenstad. De organisatie belooft
een nóg beter gehalte dan de vorige
keren.
21 tm 23 oktober
LABBS conventie
Bournemouth, Engeland.

Mediatheek naar Leo Seel
Nu Tjakko Hoekstra is opgehouden
met het beheer van de mediatheek,
heeft Leo Seel de gehele inhoud
overgenomen en op zijn huisadres
ondergebracht. Dat is Koningsdiep 39,
1509WB Zaandam. Zijn telefoon 075
6165428, e-mail: emyleoseel@tele2.nl.
De mediatheek omvat onder andere
bladmuziek, cd’s en videobanden. (Zie
ook pagina 4.)

Vocal Chords verlaat DABS
Het kwartet Vocal Chords, hooggeplaatst in de rijen van barbershopkwartetten, neemt afscheid van
DABS. Hieronder hun toelichting.
Op 1 november 2004 hebben wij de
voorzitter van DABS, Toon de Vos, in
een persoonlijk en heel prettig gesprek
toegelicht , waarom wij ons lidmaatschap bij DABS met ingang van
1 januari opzeggen.
Na een tijd van wikken en wegen
hebben wij uiteindelijk besloten om

afscheid te nemen van DABS. Het heeft
ons veel tijd en moeite gekost om dit
besluit te nemen. De reden is dat wij,
behalve het zingen van de barbershop
style, ons meer willen gaan toeleggen
op andere stijlen, die binnen onze
mogelijkheden liggen.
Zo hebben wij onder meer een begin
gemaakt om wat meer ‘gemengd’ te
gaan zingen.
Tevens zijn wij al enige tijd lid van
BALK, waarvan wij denken dat deze

organisatie op dit moment beter past bij
wat wij graag zouden willen. We kijken
met veel plezier terug op onze periode
in en bij DABS. Afscheid nemen doen
we niet, want we zullen elkaar regelmatig tegen blijven komen. Bedankt
voor alles en het ga jullie goed.
Vocal Chords
Lead Berry Gerritsen, tenor Willem
Elsink, bass René de Waard, baritone
Mario van Egmond.

Groepje probeert barbershop in de Betuwe
Bet U We’ll Sing is een kleine barbershopgroep in de Overbetuwe en
Oostelijke betuwe, die prachtige streek
in het oosten van het land waar we zelf
maar geen genoeg van kunnen krijgen,
vandaar dat de Betuwe in de naam van
de groep terug komt. We hebben in
maart van dit jaar een voorzichtige start
gemaakt.
Na wat verkenningen hebben we in
Martijn Schenk een enthousiaste
muzikale leider gevonden en in mei zijn
we echt van start gegaan.
Martijn heeft veel ervaring in het

begeleiden van groepen en is zelf een
performer pur-sang.
We zijn nog met ons vijven, maar er
is een kans dat we zeer binnenkort tot
een dubbelkwartet uitgroeien.
De leden zijn:
Martijn Schenk uit Huissen, een
lyrischer lead is nauwelijks denkbaar,
Paul Hummelman, baritone wonend
in Bemmel,
Sjack Selman, bloemenman uit
Andelst en baritone,
Cor vander Weijde, Makelaar uit
Zetten en bass,
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Boudewijn Lutgerink, barbershopjunk en tenor uit Huissen.
In een van de komende weken gaan
we aan de statuten werken en daarna
volgt het bezoek aan een notaris, de
inschrijving bij de KvK en de inschrijving bij de DABS.
We hebben met opzet nog geen vaste
oefenruimte gezocht. Juist het thuis bij
de leden zingen maakt dat ook het
thuisfront mag (moet) meegenieten van
onze vorderingen.
Boudewijn Lutgerink

