
Al meteen na de eerste aankondiging
van het harmony college, kwamen de
enthousiaste reacties binnen. Het
belooft dan ook een intensief en leer-
zaam weekend te worden op 25, 26 en
27 november in StayOkay te Elst
(Utrecht). Enkele koren lieten al
meteen weten compleet of bijna com-
pleet te komen.

De kwartettendag, die tot nu toe altijd
apart werd gehouden –op initiatief van
een particulier kwartet—is nu geheel
geïntegreerd in het harmony college.
Kwartetten worden de hele zondag
onder handen genomen. Nieuw is dat
ook kwartetten van Holland Harmony
kunnen meedoen, ook gemengde groe-
pen zoals ThreePlusOne en aspirant-
kwartetten zijn welkom.

De zaterdag is bestemd voor de
koren. Voor hun is van belang dat ze de
twee songs instuderen die als studie-
materiaal worden gebruikt. Het zijn
There’s a meeting here tonight en Old St
Louis. Door middel van een weblog die
Tjitte Wever op internet zet, zijn zowel
de bladmuziek als de voorgezongen
partijen te downloaden. 

Er is een speciaal programma voor

dirigenten, ook van Holland Harmony.
Daartoe is een vrouwenkoor uitgeno-
digd waarmee de dirigenten kunnen
oefenen.

Als coaches zijn onder anderen vijf
Britse barbershoppers aangetrokken.

Vier van hen vormen het kwartet Pitch
Invasion. Drie van de leden zijn jurylid
en coach.De vrouw van een van hen is
dirigente van Cheshire Chord Company
en zij treedt eveneens op als coach.

Nederlandse coaches zijn onder
anderen Peter Iseger, Elly Bezemer,
Aga de Wit en Martijn Hoeksema.

Tijdens het harmony college krijgen
alle aspecten van barbershop aandacht:
de muziek, de stijl en natuurlijk ook het
bewegen op het toneel.

De vrijdag is niet alleen bestemd voor
het kennismaken met alle deelnemers,
maar er wordt ’s avonds ook een show
gehouden waaraan iedereen kan deel-
nemen. Mogelijk dat er ook een
competitie van kraskwartetten wordt
gehouden. Dat zijn willekeurig samen-
gestelde kwartetten die samen een song
moeten opvoeren. Het idee is uit
Engeland overgenomen. De fun is
belangrijker dan de kwaliteit.

Begin deze maand zijn alle gegevens
en het aanmeldingsformulier op het
internet gezet. Zie: www.dabs.nl/.

‘We zijn er bijna klaar voor, nu nog
even de laatste vlekjes wegwerken’,
vertelt Paul Fikkers namens de vijf
mannen en één vrouw van de festival-
organisatie, ‘en dan mag ’s-Hertogen-
bosch zaterdag 25 september vollopen
met barbershoppers’. Dan zal het
Theater aan de Parade worden over-
spoeld door een  warme muzikale
vloedgolf van meer dan duizend bar-
bershoppers. ‘En dat is ook eigenlijk
het moment waarnaar we uitzien! Na
een jaar voorbereidingen. Eindelijk!
De show kan beginnen!’

Het grootste barbershopfestival van
Nederland wordt nu voor de vierde keer
georganiseerd in ’s-Hertogenbosch, de
thuisstad van de Duketown Barbershop
Singers. 

Fikkers: ‘Na een jaar hard werken,
met een perfect op elkaar afgestemd
team, lijkt nu bijna alles onder controle.
De routes zijn klaar. De boot ligt al in
de haven. Programmaboekjes zijn de
deur uit naar alle deelnemende koren.
De vrijdagavondshow met kampioens-
koren en -kwartetten is volledig volge-
boekt.  En het zaterdagprogramma is
gereed. De invulling daarvan is nu aan
de meer dan veertig koren en kwartet-
ten die we verwachten. 

‘We zien ernaar uit om met al onze
zangvrienden uit Nederland en ook uit
Duitsland, er zaterdag een heerlijk feest
van te maken. De wandeltochten van elk
koor apart die elkaar overal in de binnen-
stad tegenkomen, de optredens op de
podia en in de boot, de Taptoe streetparade

die er tussendoor komt, de concerten in
de Nederlands hervormde kerk, het
gezamenlijke zingen om vier uur en de
afterglow verspreid over meer dan veertig
café’s en restaurants in de binnenstad. 

‘En daarna when your shoes are so
hot, you wish your tired feet were fire
proof gaan we wokken, of op een andere
manier gezamenlijk de lege magen tot
rust brengen. Het enige wat nog moet
gebeuren, is via de hotline met de weer-
goden tot goeie afspraken te komen.
Maar die jongens hullen zich hier en
daar afwisselend tot nu toe nog steeds
in de mist. We hebben goed weer
besteld, maar de levertijden zijn niet
altijd even betrouwbaar.

Maar, we kijken er naar uit en we gaan
ervoor! Let’s sing a song together!”

• • 1 • •

Kwartettendag onderdeel van harmony college

U I T G AV E  VA N  D U T C H  A S S O C I A T I O N  O F  B A R B E R S H O P  S I N G E R S

DABStunesUITGAVE SEPTEMBER 2005
NUMMER 3

’s-Hertogenbosch klaar voor festival

Peter Iseger, een van de coaches op
het harmony college. Ledenvergadering

uitgesteld
De algemene ledenvergadering die was 
uitgeschreven voor 17 september is uit-
gesteld naar vrijdag 25 november tijdens
het harmony college. Het bestuur heeft
meer tijd nodig ter voorbereiding.
Bovendien zijn naar verwachting alle
betrokkenen ook al aanwezig. 



The Masters of Harmony zijn in juli
kampioen geworden in de internationa-
le competitie te Salt Lake City. Ze
behaalden 2807 punten. Maximaal
waren 3000 punten te scoren (drie
panels van vijf juryleden beoordeelden
twee songs per koor). 

Ook in 2002 hadden de Masters het

kampioenschap behaald. De winnaars
moeten twee jaar overslaan. Daarom
deden Ambassadors of Harmony
(2004) en Vocal Majority dit jaar niet
mee (2003) niet mee.

In de wedstrijd waren 24 koren uit de
VS, Canada, Zweden en Nieuw
Zeeland. Het Canadese koor Northern
Lights eindigde als tweede met 2764
punten en New Traditon nam de derde
plaats met 2724 punten.

Bij de kwartetten veroverde Realtime
de eerste plek met 8157 punten (totaals-
core na kwartfinale, halve finale en
finale). Het kwartet, met leden uit
zowel de Verenigde Staten als Canada,
deed pas voor de tweede keer mee.
Max Q werd tweede met 8059 punten
en Metropolis derde met 7939 punten.

Het studentenkwartet Vocal
Spectrum, dat ook hier in Nederland
heeft opgetreden, scoorde de zesde
plaats.
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Vacature

Gezocht: een enthousiaste
barbershopper met belangstelling

voor de zangkunst, met oog voor de
ontwikkelingen in barbershop en

met plezier in het opschrijven
daarvan.

Melden bij Toon de Vos,
zie boven in deze kolom

DABS tunes
is een uitgave van de

Dutch Association

of Barbershop Singers DABS

ISSN-nummer 1567-1127

Redactie-adres:

Jacques de Jong

Houtmarkt 53

2011 AL Haarlem

Telefoon 023 533 47 52

e-mail: joebarbershop@hetnet.nl

Na meer dan vierhonderd pagina’s
Als ik goed heb gerekend, is dit mijn 51ste DABS-tunes sinds 1 januari 1993. Meer 
dan 400 pagina’s heb ik in die tijd mogen vullen met barbershop-wederwaardigheden.
En met veel plezier. Niet alleen omdat ik barbershop harmony zo’n buitengewoon
aardig tijdverdrijf vind, maar ook omdat het me heeft gebracht op plekken waar ik
anders nooit zou komen. Niet alleen bij de koren in Nederland, maar voor de Tunes
ben ik ook bij talloze evenementen geweest, in Nederland, vijf, zes keer naar
Engeland, twee keer naar Ierland, een keer naar Duitsland, vier keer naar Amerika.
Als je erop gaat letten, zoals ik heb gedaan, is er met barbershoppen altijd wat te
beleven. En hoeveel interessante barbershoppers heb ik, ook internationaal niet
leren kennen! 
Daarbij kwam dat ik er ook nog over mocht schrijven, om het allemaal door te ver-
tellen.
Dus ik kijk met allemaal goede  herinneringen terug op mijn tijd als DABS-tunes
redacteur.

Ik wens mijn opvolger(s) evenveel plezier.
Jacques de Jong

The Masters of Harmony.

Masters of Harmony opnieuw
kampioen in Amerika

Real Time



Whale City Sound na een optreden
tijdens de kunstmarkt in Spaarndam
op 30 juli. Vijfendertig man van dit
kampioenskoor waren in de
vakantietijd aanwezig om een optre-
den verzorgen in het Nederlands-
hervormde kerkje in het dorp aan de
Mooie Nel. De kerk zat bomvol en het
publiek toonde zich enthousiast

tijdens het optreden van drie kwartier.
Whale City Sound heeft met ingang
van het nieuwe seizoen een andere
repetitieruimte, toevallig dezelfde
waarin het koor bijna twintig jaar
geleden is opgericht,het St.
Michaelscollege aan de
Leeghwaterweg 7  in Zaandam.
Het verblijf in de oude ruimte van

gebouw Famiri werd wat moeilijk
wegens grote verbouwingen in het
winkelgebied, gebrek aan (gratis)
parkeerruimte en de dreiging van een
flinke huurverhoging. 
De eerste repetitie na  de vakantie-
stop werd dan ook dinsdag 30 augus-
tus in het St. Michaelscollege gehou-
den.

The Midland Harmonizers zijn welis-
waar niet bij de eerste drie geëindigd,
maar winnaars voelden ze zich toch
op 2 juli tijdens de Nationale
Koorfinale in Musis Sacrum te
Arnhem. Zo stond het ook op de
laatste pagina van het programma-
boekje, waarop alle koren die die dag
meededen tot winnaars werden
verklaard.

‘En zo voelen wij ons dan ook,’
verklaart voorzitter Jan Voskes. ‘Wij
hebben de finale gehaald!!’

‘Als je alle stukjes van de verschil-
lende koren in het programmaboekje
doorleest, valt het op dat er erg veel
kwaliteit in huis is. Ook het beluisteren
van de andere koren maakt duidelijk dat
er heel veel aan gewerkt is. Maar dat
hebben wij ook gedaan. Om half twee
staan we op het podium en we voeren
ons programma uit. Na afloop is ieder-
een erg tevreden over de prestatie die
we hebben geleverd. Dat dit niet
resulteert in een plaats bij de eerste drie
is voor niemand een teleurstelling. De

koren die op de eerste drie plaatsen
staan, zijn misschien niet ons genre
muziek maar wel erg goed.

‘Achteraf bezien, is dit evenement
erg goed voor het koor geweest. De
samenhang en de teamgeest zijn
gegroeid.’

In de voorronden in de regio Arnhem,
waaraan twaalf koren meededen,
behaalden The Midland Harmonizers
tachtig punten, voldoende om naar de
halve finale te gaan. Het concours was
al in juni 2004 begonnen.
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Whale City Sound uit de kunst

Midland Harmonizers tevreden na finale



The Hugo Singers is de nieuwe naam
voor het barbershopkoor dat sinds
zijn oprichting tien jaar geleden als
Sir Hugo’s Worthy Singers door het
leven ging. Natuurlijk was het een
goed gevonden naam, de letterlijke
vertaling van Heerhugowaard, maar
in het spraakgebruik ‘bekte’ de oude
naam wat moeilijk. Vandaar de ver-
andering.

De naamsverandering werd met een
speciale presentatie bekend gemaakt
tijdens de jubileumviering op zaterdag
11 juni in Cultureel Centrum De
Schakel. Het was een goed feest, met
show.  De avond werd verzorgd door de
Sir Hugo Singers mét The Hugo Barber
Ladies, welke twee koren al sinds de
oprichting op 21 juni 1995 in één
vereniging zijn ondergebracht. Tot
ieders tevredenheid. 

Als gasten traden op het vrouwen-
kwartet Just Four Fun (alle vier leden
afkomstig uit het vrouwenkoor),
vrouwenkampioen The Rhine Singers
met kwartetten, en het close harmony
kwartet Brothers-4-Tune, ook uit
Noord-Holland afkomstig. Onder de
bezoekers werden ook veel barber-

shoppers gesignaleerd, die zich blijkbaar
een feestje niet wilden laten ontgaan.

Tijdens een druk bezochte receptie
overhandigde voorzitter Toon de Vos
namens DABS aan Heerhugowaards 
voorzitter Jos van der Lubbe een

jubileumkado aan bestaande uit een
tegoedbon voor het arrangement van
een barbershopsong. Na de show
hebben de vele bezoekers tot in de
late uurtjes een bijzonder gezellig
afterglowfeest gevierd.

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 binnen-
stad.  De organisatie belooft een nóg
beter  gehalte dan de vorige keren. Zie
ook pagina 1.

9 oktober 14.45 uur
Oostelijke Barbershop Korendag  
Barbershop Korendag in 't Trefpunt te

Gorssel (Gelderland). Optreden van
zeven vrouwenbarbershopkoren:
Miracle Sound, New Achord, The
Swinging Stones, The Midland Sound,
Butterfly Sound, The Swinging
Woodnotes en Between Two Rivers.
Als extraatje mannensextet Sixtensis uit
de IJsselzangers te Zutphen. Kaarten €
6,- in de voorverkoop. Info: ineke-
bais@hetnet.nl

21 tm 23 oktober
LABBS conventie
Bournemouth, Engeland met
Nederlandse de Nederlandse kampioe-
nen vrouwenkoor The New Harvest

Singers en vrouwenkwartet Harvey’s
Angels.

13 november 14 uur
Kerk te West-Grafdijk
Concert Whale City Sound

25 tm 27 november
Stay Okay Elst
DABS Harmony College. Zie pagina 1.

20 en 22 december 
IJsselstein en Zaandam.
Kerstconcerten Whale City Sound.
Verdere informatie volgt later.

Kampioenskwartet Radio Times gaat
toch verder, hoewel het eerder had
aangekondigd dat de Europese
conventie in Brighton het laatste
evenement zou zijn.

Tenor Willard Bekkers:
‘Ja, u leest het goed: Radio Times gaat
dóór. Sterker nog: het kampioenskwar-
tet gaat door in ongewijzigde samen-

stelling. Ik had weliswaar eerder aan-
gegeven na de Europese conventie te
willen stoppen, maar 'mijn laatste
feestje' smaakte me toch naar méér.

Met de energie van een wonder-
schone vijfde Europese plek op zak,
gingen we met z’n vieren toch eens
samen rond de tafel zitten. Al snel kwa-
men we eruit en maakten we plannen
voor de toekomst waarin ieder zich kan

vinden en zijn talenten kan laten
floreren.

Tip van de sluier? Radio Times blijft
in het Nederlands en Engels actief op
een zo hoog mogelijk barbershopniveau
maar zal voortaan ook eens semi-
barbershop-uitstapje kunnen maken,
bijvoorbeeld in een afterglow. Ideeën
leven er in het kwartet genoeg!’
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Radio Times gaat dóór met dezelfde tenor

Agenda

Nieuwe naam: The Hugo Singers

Toon de Vos overhandigt Jubileumkado van DABS aan Jos van der Lubbe,
voorzitter van The Hugo Singers.
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