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Nederlanders presteren goed in Europa

Massed singing op het strand van Brighton

De Japanse dirigent Yasuo
Hirose en zin vrouw Masako
op vakantie in Emmen waar
ze enkele kwartetten een
coaching gaven. Zie het verslag
op pagina 5.

Whale City Sound uit Zaandam is in
de Europese korencompetitie, op 28
mei in Brighton, bij de eerste tien
geëindigd. Bij de kwartetten staan
nu drie Nederlandse deelnemers in
de top-tien van Europa, Radio Times,
Unlimited en Done Deal. De conclusie
uit deze conventie mag zijn dat
Nederland in Europa goed meekomt
met de rest. Dat was enkele jaren
geleden nog niet het geval.
Er deden maar liefst 35 koren mee
voor de Europese titel. Kampioen werd
de Britse winnaar van vorig jaar The
Cambridge Chord Company, als tweede
noteerde de jury Cotton Town Chorus
dat met glans eerste was geworden bij
de Britse competitie dit weekeinde.
Opmerkelijk was de deelname van
Israël met een koor van ruim twintig
man.
Met drie koren en drie kwartetten was
Nederland het best vertegenwoordigd
van alle deelnemende buitenlanders. De
Nederlanders deden het over de hele
linie niet slecht. Whale City Sound
eindigde zelfs twee plaatsen hoger dan
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het Erste Kölner Barbershop Chor dat
vorig jaar in Dortmund nog boven de
Zaanse club uit kwam. Opvallend was
ook dat Lake Dictrict Sound uit
Maarssen (vierde in de competitie van
vorig jaar) het Eindhovense Southern
Comfort Barber Mates (derde) voorbij
streefde, zij het met zeer klein verschil.
Alle deelnemende Nederlanders
kwamen tevreden van het podium af.
Harry Lemmens van Lake District
Sound: ‘Alles wat erin zat, is eruit
gekomen.’ Dirigent Michiel Bekker van
Southern Comfort Barber Mates: ‘Het
koor heeft goed gepresteerd. Hartstikke
goed om hier op Europees niveau te
kunnen staan. We doen niet onder voor
vele Engelse koren.’ Martijn Hoeksema
had een kanttekening bij het tweede
nummer, Stepping Out, waarin hij aan
het begin een steekje liet vallen. Maar
overigens was de stemming bij de
Zaankanters ook niet kapot te krijgen.
Bij de kwartetten eindigde Radio
Times op een mooie vijfde plek in de
Europese competitie. Unlimited kwam
Vervolg op pagina 2
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Vervolg van pagina 1
als achtste uit de bus. ‘We hebben goed
gezongen, zonder zenuwen.’ Daarmee
kwamen ze boven Done Deal uit
(negende), waarvan de leden ook
zeiden goed gezongen te hebben, ‘maar
een beetje gespannen’. Hun stille hoop
het puntje verschil van de conventie in
Zaandam goed te maken, ging in rook
op.
Opmerkelijk was dat de Engels/
Amerikaanse jury een Zweeds kwartet
de hoogste score toekende. Absolut
werd de Europese kampioen.
Er waren veel Nederlanders naar
Brighton gekomen, niet alleen de drie
deelnemende koren en kwartetten met
enige aanhang. Maar ook de mannen
van SoundProof en 4Again lieten zich
zien en horen in de ontvangsthal en de
foyers van Brighton Centre.
De Europese/Britse conventie besloeg
vier dagen, van vrijdag tot en met
maandagochtend. De hoogtepunten
waren uiteraard de competities waarin
36 koren en 25 kwartetten optraden.
Speciale gast was onder meer het
kwartet Vocal Spectrum dat vorig jaar
maart ook in Nederland heeft opgetreden
in het programma van The Ambassadors
of Harmony in Leiden.
Buitenlandse koren waren onder
andere The Helsingborg Barberboys uit
Zweden (zevende plek), Erster Kölner
Barnershop Chor uit Duitsland (twaalfde)
en The 12 Tones Barbershop Chorus uit
Israël (dertigste).
Bij de koren viel in het algemeen te
constateren dat het repertoire aan de
behoudende kant was. Niet geheel
onlogisch omdat iedereen voor de punten
ging, maar mocht zich vernieuwing
voordoen in barbershop, dan werd dat
tijdens de competitie niet duidelijk.

Voor tenor Willard Bekkers van
Radio Times was Brighton ‘zijn laatste
feestje’. Hij heeft aangekondigd ermee
op te houden. Bass Luc Schoute eerder
op HarmoNed: ‘Zijn we elkaar beu, is
er onenigheid? Nee, helemaal niet zelfs.

Willard Bekkers op de conventie in
Brighton, zijn ‘laatste feestje’.

Voor Willard is de tijd gekomen om
weer eens iets anders te doen. Veelzijdig als hij is, blijft hij zijn muzikale
horizon verkennen en verbreden. Ook
zijn dagen bevatten slechts 24 uur, dat
betekent dus keuzes maken. In dit
geval betekent dat voor hem als actief
zanger afscheid nemen van de barbershopstijl.‘
‘Maar voor het kwartet is er geen
sprake van stoppen’, verzekeren lead
Mario Lamers en Luc Schoute. ‘We
weten nog niet wat we gaan doen. Maar
we zijn te veel besmet met het barbershopvirus om zomaar op te houden.’

DABS-tunes zoekt

eindredacteur
Jacques de Jong die de DABS-tunes vanaf januari 1993
heeft verzorgd, heeft te kennen gegeven per 1 oktober
daarmee op te houden.
Tijd voor iemand met frisse ideeën, vindt hij.
DABS zoekt nu een of meer medewerkers die kennis hebben van
barbershop, en die niet alleen enige vaardigheid hebben met
schrijven maar die ook met het internet overweg kunnen.
Gegadigden gelieven zich te melden bij
voorzitter Toon de Vos, telefoon 0499 332772
of per e-mail tm.devos@worldonline.nl
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Luc Schoute, doorgewinterde barbershopper
Met Luc Schoute heeft het DABSbestuur er een oude rot bij gekregen.
Hij begon in Zeeland in 1981 al kwartet
te zingen, ruim voordat het Vlissingse
koor Flushing Boy Barber Friends
(later Coastline Chorus) werd opgericht
en ruim voordat DABS van de grond
kwam (1987). Hij viel in voor Rob
van der Meule die toen bass zong.
Later zong Luc Schoute in talrijke
gelegenheidskwartetten, zoals met
Special Delivery op de oprichtingsvergadering van DABS. Tot voor kort
zong hij in kampioenskwartet Radio
Times waarvan de tenor Willard Bekkers

heeft aangegeven te willen stoppen.
Hij heeft ook talrijke cursussen
gegeven, vooral over Interpretatie, toen
de beoordeling van barbershop nog vijf
categorieën besloeg in plaats van de
drie van tegenwoordig.
Luc Schoute is van plan zich vooral
te wijden aan kwaliteitsverbetering van
barbershop. Daarbij hoopt hij ook jongeren te betrekken – die dan weer van
de ouderen kunnen leren. Ook internationaal wil hij zich meer oriënteren op verbetering van de kwaliteit in Nederland.
Hij is ook al betrokken bij het organiseren
van het harmony college in november.

Mebius Langhout, zorgvuldige penningmeester
Sinds het vertrek van Mebius
Langhout zoekt DABS een nieuwe
penningmeester. Op de algemene ledenvergadering van 9 april nam Langhout
afscheid van het bestuur om privé meer
ruimte te krijgen. Hij heeft vijf jaar de
financiën van DABS bestierd, naar
volle tevredenheid, zoals ook blijkt uit
de tekst van de oorkonde die hij van
voorzitter Toon de Vos kreeg uitgereikt.
Daarmee werd hij benoemd tot erelid.
‘Deze onderscheiding wordt hem
toegekend wegens zijn onvermoeibare
inzet en zijn grote verdiensten.
Mebius Langhout was gedurende vijf
jaar penningmeester voor DABS. Hij
oefende zijn functie uit met grote zorgvuldigheid, betrokken als hij was bij het
wel en wee van barbershoppend
Nederland. Altijd bereid een aanvaardbaar risico te lopen bij evenementen
waarvan de financiële afloop niet

helemaal te voorspellen viel. Zakelijk
genoeg om zijn club te behoeden voor
blunders. Duidelijk en precies in zijn
verantwoording.
Daarbij maakte hij zijn plek in het
bestuur des te aangenamer met een
subtiel gevoel voor humor.’
Langhout zal —omdat zich tot nu toe
geen nieuwe penningmeester heeft
gemeld— nog wel op de financiën
passen. DABS is echter dringend op
zoek naar een opvolger.
Naast de financieel-boekhoudkundige
zaken wordt van de penningmeester
ook beleidsinhoudelijke inbreng gevraagd
in het bestuur. Visie op de toekomst van
onze organisatie en op de vraag hoe
financiën en kwaliteit elkaar kunnen
versterken, lijken ons van belang om
deze functie te kunnen invullen.
Geboden wordt een positieve, inspirerende werkomgeving.

Mebius Langhout ontvangt de oorkonde bij zijn erelidmaatschap uit
handen van voorzitter Toon de Vos.

Kandidaten kunnen zich melden bij
de voorzitter en/of secretaris. Bij
hen kun je ook terecht voor meer informatie.

Nieuw logo symbool van vernieuwing bij Society
Na zestig jaar heeft de Barbershop
Harmony Society zich een nieuw logo
aangemeten dat symbool staat voor
een nieuwe tijd in barbershop.
Eerder al had de Society haar naam
veranderd. The Society for the
Preservation and Encouragement of
Barbershop Quartet Singing komt
nog slechts voor in zeer officiële
stukken. Maar in het dagelijks leven
mag iedereen de vereenvoudigde
naam gebruiken. En het logo.
‘Dit nieuwe logo is een prachtige,
sierlijke uitdrukking van wie wij zijn:
zangers van harmony in vier partijen,’
merkte Society-president Rob Hopkins
op. ‘De afbeelding doet denken aan een
kwartet, maar het kan ook vier mannen

voorstellen naast elkaar in een koor. ‘
De profielen hebben alle vier een
andere kleur. ‘Dat refereert eraan dat
onze leden uit alle lagen van de
bevolking komen, en toch de essentiële
elementen van het zingen delen:
kameraadschap, plezier, geestelijke
verrijking en creativiteit.
De laatste jaren heeft de Society het
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aantal barbershopzangers in Amerika
alleen maar zien verminderen. Volgens
het bestuur is het logo een startpunt om
nieuwe energie te steken in de externe
activiteiten van de stichting. Het
publiek moet een levendig beeld
krijgen van de unieke sound en de
ervaring van barbershopzingen. ‘Dit
nieuwe logo is geen op zichzelf staande
stap die het tij zal keren. Maar het is de
beste en een noodzakelijke stap.’ licht
het bestuur toe. De volgende zet is een
agressief ledenwervingsplan; dan volgt
een strak ‘media-relations’ plan en een
nieuwe marketing-aanpak.
De Society is ervan overtuigd de
goede weg te zijn ingeslagen naar groei
en bloei in de toekomst.
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Beelden
uit
Brighton

Bij de foto’s
Linksboven: Martijn Hoeksema voert
Whale City Sound aan tijdens de
After Show Glow.
Hiernaast: De Nederlandse Bea Visser,
medewerkster bij de conventieorganisatie, zingt in een kraskwartet
met twee mannen van het
Amerikaanse kwartet Vocal Spectrum.
Linksonder: het winnende Zweedse
kwartet Absolut.
Rechtsonder: Toine Hendirckx
(Unlimited) en Piet Obbema (Granny’s
Pride) repeteren voor optreden in een
kraskwartet
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Japans barbershopfeestje in Emmen
Zoo’n Sound in Emmen heeft
begin mei bezoek gehad van een
groep Japanners, barbershoppers.
Gerrit van de Peppel vertelt hieronder hoe dat is gekomen. En hoe
hij en zijn koor met bewondering
en verbazing achterbleven na een
wel heel bijzondere coaching.

O

ok het land van de rijzende zon
kent een barbershop-community.
Weliswaar een kleine groep die
voornamelijk is gevormd rond enkele
universiteiten in de streek tussen Tokio
en Kobe, maar ook een fanatieke
gemeenschap! Eén van de stuwende
krachten achter die activiteiten is Yasuo
Hirose, een fanaat van de bovenste plank.
Yasuo leidde enkele koren als
muziekdocent op verschillende universiteiten toen hij in 1996 voor het eerst
barbershop hoorde. In het kader van een
uitwisseling van zangkunsten met een
paar Amerikaanse universiteiten was
het kampioenskwartet Marquis naar
Japan gekomen. Een collega had Marquis
in de USA gehoord en vond dit zo ‘vernieuwend’ dat hij hen naar Japan regelde.
Het klonk geheel anders dan waar
Yasuo tot dan mee gewerkt had, maar al
toen hij dit kwartet zijn eerste song
hoorde zingen, was hij tot tranen toe
geroerd en stond voor hem vast: dit
wilde hij ook.
Het begon met de koren. Daar introduceerde hij enkele barbershopsongs en
ook de zangers (louter muziekstudenten) waren erg onder de indruk. Binnen
afzienbare tijd hadden al zijn koren barbershopsongs in hun repertoire en
Yasuo vond het best, want hij was
inmiddels helemaal om. De barbershopakkoorden hadden zich in zijn kop en
lijf genesteld en wilden er niet meer uit.
Korte tijd later vormden zich ook de
eerste kwartetten, weer met Yasuo voorop.
Eerst in een mannenkwartet, Four Roses
genaamd, en later ook met het mixedquartet Kaleidoscope, waar zijn vrouw
Masako, inmiddels ook helemaal barbershop-minded, de tenorpartij zingt. Naast
al die activiteiten is hij ook nog voorzitter van de Japanse barbershop society.
Het stel heeft vanaf die tijd ook geen
USA-conventie meer gemist. Ze zijn
daar vaste —en welkome— gasten. Ze
hebben er ook veel vrienden gemaakt.

Yasuo Hirose en zijn vrouw Masako samen met Ron Spliet en Rense
van der Heide van het kwartet Dolmen 4.
Intussen hebben zij ook diverse topkwartetten naar Japan gehaald, naar hun
barbershop-festivals. Naast Marquis
zijn Acoustix, Nightlife, The Bluegrass
Student Union en The Gas House Gang
bij hen te gast geweest. Zij hebben veel
persoonlijk contact met die zangers.
Het aller-, allerlaatste optreden van The
Gas House Gang was op het Japanse
songfestival, oktober 2005.

Y

asuo heeft conservatorium
gedaan. Daarrna heeft hij op de
Kwansei Gakuin University
muziekwetenschappen gestudeerd. Op
onder meer dezelfde universiteit doceert
hij nu muziek. Masako, zijn vrouw, heeft
hetzelfde conservatorium doorlopen en is
daarna operazang gaan studeren in
Italië, naast een studie Italiaans. Ook zij
doceert (zang) en verdient verder haar yens
met zelf zingen. Het moge duidelijk zijn
dat muziek eruit puilt bij dit koppel.
Na een vraag om muziek, door Yasuo,
op Internet waar ik op reageerde hebben wij aardig contact met elkaar
gekregen het laatste jaar. Veel muziek
uitgewisseld, over muziek gesproken en
zeker ook veel van elkaars land en
gewoonten geleerd. Deze week zijn zij
op vakantie in Nederland geweest en
hebben vier dagen bij ons in Emmen
doorgebracht. We hebben hen veel laten
zien van Nederland en we hebben veel
gezongen! Wát een leuke mensen!
Op zondag hadden we een soort
contact-zing-middag/avond georganiseerd, waarbij het ons aardig en nuttig
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leek hen met wat mensen uit de
Nederlandse organisatie te laten
kennismaken. Helaas was er niemand
van de DABS te bekennen, ondanks de
oproep op Harmoned en persoonlijke
uitnodigingen. Jammer hoor! Wél dank
aan Radio Times, die wilden komen
zingen, maar daar gooiden de ontstoken
stembanden van Mario roet in het eten.
Ook erg jammer, vooral voor Mario
maar ook voor ons!
Desondanks hebben we er met de
Emmense kwartetten, met wat aanvulling, van onder andere Hans Bruines uit
Ede die zij in Japan ontmoet hadden,
een schitterend barbershopfeestje van
gemaakt.

W

at hebben we veel geleerd in
korte tijd van deze mensen!
Ongelooflijk wát een talent!
Zij zingen voor hen totaal onbekende
songs (voorbeeld: The canals of Amsterdam) zonder enige voorbereiding
naadloos. Ongeacht welke partij! En
corrigeren al zingend de andere partijen
als die een foutje maken. Hans meldde
dat al die muziekstudenten in het koor
waar hij in Japan te gast was, dat doen.
Dá’s mooi mekkeluk! Ik heb nog nooit
zo’n effectieve coaching meegemaakt!
Yasuo en Masako zijn bijzondere
mensen. Ongelooflijk gedreven, oneindig
voorkomend en aardig en hopelijk
kunnen wij binnen afzienbare tijd op
hun uitnodiging ingaan om naar Japan
te komen. Ik verheug me al op het
verslagje dat ik dáárvan mag schrijven!
Gerrit van de Peppel
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Op 2 juli naar finale van koorfestival

Midland Harmonizers plotseling in de groei

I

k heb het gevoel met dit koor nog
in de kinderschoenen te staan’,
mijmert dirigent Jos van Ekeris aan
de koffie voor het begin van de repetitie.
Sinds enkele jaren zijn The Midland
Harmonizers duidelijk aan een opmars
bezig. Lange tijd hingen ze onder aan
de middenmoot van mannenkoren,
intussen zijn ze stilaan opgeklommen
naar de subtop.
Een duidelijk teken van hun vooruitgang was de uitslag van de conventie
vorig jaar, zesde, pal achter Vocal
Challenge. Met een prijs als meest
vooruitgegaan koor. Een nog duidelijker
signaal is dat de club op 2 juli meedoet
in de finale (mannenkoren lichte
muziek) van het Nederlands Koor
Festival in Musis Sacrum, Arnhem.
‘Dat is niet alleen belangrijk voor
dit koor, maar ook voor het hele
Nederlandse barbershoppen’, vindt voorzitter Jan Voskes. ‘Ja, want hoe promoot je barbershop, is steeds de vraag.
En tijdens dit festival zijn er zo veel
andere zangers die nu ook horen wat
barbershop is. Niet iedereen vindt het

Voorzitter Jan Voskens:

‘We zijn eigenlijk
een grote familie’
misschien even mooi. Maar ze vinden
het op zijn minst verbazend, vanwege
de klank, maar ook omdat onze
bewegingen en mimiek heel anders zijn
dan van andere koren. Bijzondere
kleding hebben we ook, die anderen
staan allemaal in het zwart met muziekboeken erbij. En het afterglowen is voor
velen een bijzonder verschijnsel.
Daarop krijgen we ook veel reacties.’
‘We werken met groot enthousiasme
naar de finale toe. We krijgen speciale
coachings. Voor de Presentatie is jurylid Pru van de Bilt enkele keren
geweest. Van de SNK komt half juni
componist en dirigent Jetse Bremer ons
nog eens coachen. Dit is goed voor ons

Jos van Ekeris voor het koor tijdens een repetitie.
koor, het brengt ons allemaal dichter bij
elkaar.’
Voskes: ‘Eigenlijk zijn we dit
avontuur alleen maar begonnen om op
te treden in de voorronden, gewoon om
eens buiten het barbershopwereldje te
treden. Het bleek dat we daar grote
waardering kregen – en dat heeft ons
een enorme kick gegeven.’
De groei bij het koor zit er nu zo’n
drie jaar in, vertelt secretaris Gerard
van Laar, in maart uitgeroepen tot
DABS’ Barbershopper of the Year. We
houden hem op terwijl hij juist zou
helpen bij het neerzetten van de risers.
De vooruitgang viel ongeveer samen
met het bewind van dirigent Jos van
Ekeris, een doorgewinterde barbershopper. Maar de eerlijkheid gebiedt Van
Laar te zeggen dat de groei ook is te
danken aan een verbeterde kwaliteit
van de zangers en het toegenomen aantal leden. Ze zingen nu met dertig man.
Penningmeester Hans van Loenen
vult aan dat de groei in het ledental
vooral het gevolg is van de vele optredens. ‘We hebben wel eens een open
repetitie gehouden’, vertelt hij, ‘maar
die leverden nooit nieuwe leden op.’
Gerard van Laar als nieuwe barbershopper van het jaar kan eigenlijk
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symbool staan voor de stemming in
het koor. Hij maakt zich al twintig jaar
verdienstelijk als manusje-van-alles.
Hij staat wegens zijn onderscheiding
uitgebreid beschreven in de plaatselijke
krant. ‘We zijn eigenlijk één grote
familie’, bevestigt Jan Voskes, ‘onderling hebben we een grote samenhang.’
et repertoire is afgestemd op
wat het publiek graag hoort.
Dirigent Jos van Ekeris: ‘Ik
zoek liedjes die het publiek aanspreken
– en die het koor dus ook leuk vindt.
Nummers als Summertime, Sentimental
Journey en Bananaboat Song zijn
misschien muzikaal niet al te moeilijk
maar ze scoren wel bij het publiek.
Daarmee treden we op. En voor de
barbershop conventie neem ik nummers
om helemaal uit te spitten op alle
aspecten die een barbershop-jury vraagt.’
Uitdrukkelijk geen uitstapjes naar
close harmony. Van Ekeris: ‘Ik ben
purist genoeg om bij de barbershopstijl
te blijven.’
Hoewel… tijdens de repetitie laat het
koor een nummer horen dat duidelijk
Russisch klinkt. Het is ook Russisch.
‘Dat zingen we ook op de finale van het
Koorfestival, voor de afwisseling.’
Jacques de Jong

H
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Uitgelaten in Het Vrolijke Schaap
Op 2 juli doen de Midland
Harmonizers mee aan de finale
van het Nederlands Koorfestival in
Musis Sacrum te Arnhem. Tot hun
eigen verrassing behaalden ze in
maart de halve finale. Daarover
een verslag van Jos Horeman.
Al vroeg uit de veren op 19 maart om
deel te nemen aan de halve finale van
het Nederlands Koorfestival. Van Ede
naar Oudenbosch is toch 135 kilometer
— en als je verkeerd rijdt, veel meer.
Wanneer je de vrouwen van twee
baritones eropuit stuurt om een
restaurant te zoeken, dan weet je geheid
dat het goed zit. En dat zaten wij, in
Het Vrolijke Schaap. Een voorafje van
gerookte zalm of Italiaanse tomatensoep, een hoofdgerecht van tongfilet of
entrecôte en een ijspalet met bavarois
toe. De uitbater kon 27 hongerige
magen wel te eten geven en de wijn
was ook niet verkeerd. Kortom, wij
hebben de spanning er flink af gegeten.
Wij waren het na afloop wel eens
samen, dat het een geweldige ervaring
is om tussen zoveel verschillende
zangstijlen ‘ons barbershop’ te mogen
laten horen en zien. En dat we überhaupt daar al mochten staan, was al
een grote eer. In Arnhem waren we al
door de voorronde gekomen en hier in
Oudenbosch zouden we wel zien hoe
ver we kwamen. Het was kennelijk een
strenge jury, want onze conculega’s uit

The Midland Harmonizers in Oudenbosch
Nieuwegein (Heart of Holland Chorus)
die vóór ons zongen, mochten niet
door naar de halve finale, dus voor ons
was het ook wel afgelopen in
Oudenbosch, dachten we.
We mochten tien nummers zingen
binnen een half uur en we hebben er
maar acht gezongen, bang als we waren
om de tijd te overschrijden. Daar kreeg
je namelijk aftrekpunten voor. Wij
zongen van 16.00 tot 16.30 uur en de
jury uitslag volgde om 23.00 uur.
Vandaar die uitgelaten stemming in
Het Vrolijke Schaap. Dit hadden wij
tenminste weer meegemaakt. Met
geweldig veel plezier gezongen en het
publiek klapte niet alleen uit beleefdheid.

Onze verbazing was dan ook groot
toen juryvoorzitter John Damsma ons
als eerste koor noemde dat op zaterdag
2 juli 2005 naar de finale mag in
Musis Sacrum in Arnhem.
Wij zullen onze bescheidenheid maar
in Oudenbosch laten en helemaal gaan
voor de hoogste plaats. We laten onze
dames weer het restaurant uitzoeken,
dat is wel zeker.
En oh ja, u moet niet alles geloven wat
er in advertenties staat. Er hebben wel
degelijk valse noten geklonken in Het
Vrolijke Schaap. We kregen wel tien
procent korting.
Jos Horeman,
lid Midland Harmonizers

Gerard van Laar barbershopper van het jaar
Uit een reeks kandidaten is
Gerard van Laar van de
Midland Harmonizers uit Ede
naar voren gekomen als Barbershopper of the Year 2004. Het is
iemand die —niet geheel stilzwijgend— voortdurend bezig
is met zijn koor, trouwens ook
met zijn kwartet Special 4,
waarin hij de bass zingt.
Hij kreeg op de algemene
ledenvergadering van 9 april een
oorkonde aangeboden met de
volgende tekst:
‘Gerard zet zich al bijna 20
jaar in voor de Midland
Harmonizers. Hij zoekt steeds
naar praktische manieren om de

Gerard van Laar krijgt de oorkonde Barbershopper
of the Year uit handen van voorzitter Toon de Vos.
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vereniging te helpen, bijvoorbeeld op de rommelmarkt van
Koninginnedag, met het ophalen
en verkopen van oud papier,
of met het organiseren van
verlotingen en het regelen van
prijzen. Bovendien wijst hij bij
die activiteiten geregeld zijn
halve familie aan als vrijwilliger.
Gerard heeft sinds enige tijd
zelfs de functie van secretaris
op zich genomen, terwijl het
besturen toch ‘niet zijn hobby’ is.’
Van Laar bleek compleet
verrast te zijn. Terwijl hij
gewoonlijk niet om een woordje
verlegen is, kon hij alleen maar
een ‘dankjewel’ uitbrengen.
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Agenda
11 juni
Jubileumshow Sir Hugo’s Worthy
Singers
Cultureel centrum De Schakel
Heerhugowaard. Gastkoor: The Rhine
Singers
2 juli
Finale Nederlands Koor Festival
Musis Sacrum, Arnhem
The Midland Harmonizers behoren tot
de finalisten bij de lichte muziek.
Zie ook pagina 6 en 7.
14 tm 16 juli 2005
Eerste Internationaal Korenfestival
Wenen, Oostenrijk
Het vrouwenkoor Harmony from
Holland treedt hier op.
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.
21 tm 23 oktober
LABBS conventie
Bournemouth, Engeland.

Erbij en eraf
Handsome Three is een nieuw, beginnend barbershopkwartet,voortgekomen
uit het koor The Gents’Mainport
Barbershopsingers Rotterdam. Handsome
Three bestaat uit vier enthousiaste
zangers met enkele jaren barbershop
ervaring in het koor. Aangestoken door
andere kwartetten, onder meer tijdens
het Barbershop Song Festival 2004,
ontstond het idee om samen serieus aan
de gang te gaan. De leden zijn: lead
Arjen Veenema, tenor John Blad, bass
Hans Verwoerd en baritone Cees
Esbach. Sinds begin 2005 zijn ze aan
het repeteren, mede onder begeleiding
van musical coach Tatjana Mitrokhina,
onder het motto: a thing worth doing is
a thing worth doing well.

New Harvest Singers
kampioen bij HH
Op de Holland Harmony conventie
van begin april is het koor The New
Harvest Singers uit Geldermalsen als
eerste geëindigd met 889 punten.
Bij de kwartetten werden Harvey’s
Angels de kampioenen met 818 punten.

Bij de koren werd Sound Waves uit
Hellevoetsluit tweede met 881 punten, The Rhine Singers uit Utrecht
–kampioen tot dan toe— werden
derde me 840 punten.
Bij de kwartetten eindigde Aquadraat als tweede met 768 punten en
Salt & Pepper werd derde met 765
punten. Dit laatste kwartet ontving
ook de DABS-trofee als most improved kwartet.

Nelleke van Oevelen
voorzitter Holland
Harmony
Tijdens de bijeenkomst van de Raad
van Afgevaardigden van Holland
Harmony heeft Corrie van Muilwijk
afscheid genomen als voorzitter en zij
is nu vice-voorzitter. Nelleke van
Oevelen is de nieuwe voorzitter en
Thea van Bergen heeft het secretariaat
overgenomen. Cobie Hogervorst blijft
penningmeester. Tijdens dezelfde bijeenkomst is Ineke van Riet Paap tot lid
van verdienste benoemd vanwege haar
jarenlange inzet voor Holland
Harmony.

1350 Bossche bollen bij lustrum festival
‘Bakker
Jan
de
Groot
in
’s-Hertogenbosch heeft z’n order
voor 24 september al binnen. 1350
Bossche bollen. Voor bij de welkomstkoffie op zaterdagmorgen,’
vertelt Paul Fikkers van de
Duketown Barbershop Singers over
hun eerste-lustrum-feestje: het
Barber-shop Ontmoetings Festival in
’s-Hertogenbosch op 23 en 24 september.
‘De organisatie ligt volledig onder
stoom. Met meer dan veertig koren en
kwartetten lijkt de inschrijving
nagenoeg overbooked en terwijl nog
steeds aanvragen binnenkomen, groeit
de zekerheid van een fantastisch barbershopfestival. Vorige week op de
internationale conventie in Brighton
gaven nog twee buitenlandse koren hun
groene licht voor deelname. Het Erster
Kölner Barbershop Chor uit
Duitsland maakt zijn opwachting in
Nederland evenals The Chess Valley
Barbershop Singers die ook wel als

The Knights of Harmony door het
leven gaan.’
‘Naast alle koor- en kwartetkampioenen
van de conventies in Zaandam en
Veldhoven zullen er in Den Bosch ook
een aantal primeurs te zien zijn, zowel

een welkom als een afscheid’, vervolgt
Fikkers. ‘Met pijn in het barbershophart
zullen we Radio Times meemaken in
wat vermoedelijk hun zwanenzang zal
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zijn. Maar ook een geboorte is op komst
en wel het eerste optreden en dus de
première van Dutch Connection dat
onder leiding van Peter Iseger met een
formatie van vijftig man het zaterdagfestival zal openen.
Wel krijgt barbershoppend Nederland
die dag een bijzondere muzikale groet
uit onverwachte hoek. Wat vroeger
Taptoe Delft en Taptoe Breda was, is
met ingang van het weekend na het
Barbershop Ontmoetings Festival voortaan Taptoe ’s-Hertogenbosch. Ter
gelegenheid van het 15-jarig bestaan
van de Duketown Barbershop Singers
en tevens het eerste lustrum van het
Barbershop Ontmoetingsfestival in Den
Bosch echter, komt de taptoe-organisatie
op zaterdagmiddag met een speciale
aubade in de vorm van een korte streetparade van dertig korpsen door Den
Bosch. Een zeer originele en gewaardeerde muzikale felicitatie.
Inlichtingen: 0485 575587. e-mail:
dbs.festival.2005@hccnet.nl

