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DA.BS-Kampioenen '1989 

"WHY FOUR": 1989 CHAMPIONS 

Onze eerste Conventie in novem
ber 1989, dat was een memorabel 
weekend. De DABS had al een 
eerder uitgcpak'l met een gewei· 
dige workshop in Motel Nuland, 
maar di t was echt geschiedenis. 
Onze president - Theo C. van 
Dijk - haalde dit aan in zijn ope· 
ningstocspraak op vrijdagmiddag 
voor de aanwezige DABS-leden 
en de vele buitenlandse gasten. 
Verderop in deze uitgave i zijn 
openingswoord integraal opge
nomen. 

Na dit officieel gebeuren werden 
de glazen DABS-wijn geheven. 
Inmiddel maakten de acht kwar· 
tenen aan~talten voor hun deelna
me aan de competitie. 
Werkelijk een. spannend gebeuren. 
Voor vele kenners was achteraf 
misschien de eerste plaats van 
.. Why Four .. niet een echte ver
rassing, maar toch. ze moesten 
het wel "even .. waarmaken. 
Gefeliciteerd jongens. Jullie zijn 
een waardig kampioen van de 
DABS. 

Dan de zaterdag. Zo rond neoen 
uur in de ochtend werd het al 
aardig druk op .. Koningshof'. Te 
royale koffers. volgepropte 
weekendtassen en kleding-bags 
werden door de lange gangen ge
zeuld. De Conventie-tas, voorzien 
met de nodige informatie zoals: 
hoe de wel! te vinden in het dool
hof dat .. Koning~hof' heet, een in 
vrolijke kleuren uitgevoerd pro
grammaboekje van de Conventie, 
de herinneringsstandaard en de 
gebruikelijke badge, werd uitge
deeld en bestudeerd. 
En dan voor de koorleden: try
outs. schminken. vcrkleden en in
zingen. 
Een grootse gebeuncnis werd die 
koren competitie. 
De zaal was lekker gevuld. de 
jury was er klaar voor en de 
Conventie-Manager (in hemds· 
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DABS-TUNES 

ORGANISATIE EN LEDEN VAN DE DABS 

• Bestuur 
• President Theo C. \an Dij~ 
MolcnMraat 18. 
52 I I OR ·,·Henogenbo~ch 

Telefoon 073· 145550 

• Vice-President Han~ Eekels 
Dorpsstraat I I 9. 
2903 LA Capelle a/u lh,cl 
Telefoon 010-4517486 

• Secretary Aat J. Sncllin~ 
Hooskamperweg 5. 
6741 CA Luntcren 
Telefoon 08388-3664 

• Treasurer Gommcrt Burger 
Steenweg 15. 4423 AL Schorc 
Telefoon 01102-43580 
Bank: Amro-banJ... Kapelle 
t.n.v. DABS. nr. 49.66.83 .632. 
Giro van de banJ...: nr . 1068635. 

• Pub/ie Relations Ton van Aart 
Derde Morgendreef 20. 
5233 NK ·s-Hertogenbosch 
Telefoon 073-42 I 191 

• Musical Coördinator 
Bob Slavenburg. Seringen~traat 26. 
4131 BC Vianen. tel. 03-173· 72770 

• Leden BHC 's 
BRUSSEL 
BHC - Capita! Chordsmen 
Sccr.: J. Stcmcrdin~. Wilde Rozenlaan 8. 
B-1970 - Wclcmbcck-Oppcm. België 
tel. 32-2-7317461 
Repetitie: vrijdag 20.00 · 22.00 uur. 

EDE 
BHC - The Midland Harmonizers 
Secr.: A. Snellink . Honsk~mpcrwcg 5. 
6741 CA Lunteren. tel. 08388-3664. 
Repetitie: donderdag 20.00 • 22.30 uur. 

EINDHOVEN 
BHC - Southern Comfort Barber 
Mates 
Sccr.: F. Vtsscr. Burg. Vogelspad l-1 . 
5616 JK Eindhoven. tel. 0-10-526-163. 
Repetitie: \\oen~dag 20.00 · 22.30 uur. 

GOES . 
BHC-The Gaggling Ganders Gang 
Secr.: J. Koon ing. Elenbaa~~traat I. 
-1-158 AE ·s Heer Aren~kerJ...c. 
tel. 01106-1980. 
Repetitie: donderdag 20.00 · 22.30 uur. 

HARDERWIJK 
BHC-The Dolphin Barber Mates 
Sen.: H. Lepelaar. Jan Mankestraat 21. 
8072 ZA Nunspeet. tel. 03412-57778. 
Repetitie: woensdag 20.00 uur. 

LELYSTAD 
BHC • The Seabottom Singers 
Sccr.: \V. Zaa1mink. Jol 30-29. 
8:.!43 HA Lelystad. tel. 03200-27785. 
Repetitie: woensdag 20.00 · 22.30 uur. 

DE MEERN 
BHC - The Midholland River 
Blenders 
Secr.: P. Mcijer, Antilopespoor 458. 
3605 VM Maarssen, tel. 03465-73005. 
Repetitie: dinsdag 20.30 - 22.30 uur. 

NIEUWEGEIN 
BHC- The Heart of Holland Chorus 
Sccr.: W. van Basten. Postbus 291. 
3430 AG Nieuwegein.tel. 030-714484 
Rcpemie: dinsdag 20.00 - 22.30 uur. 

VLISSINGEN 
BHC - Coastline Chorus 
Secr.: K. de Vos. P.arklaan 7. 
4-121 GW Kapelle. tel. 01102-42060. 
Repetitie: dinsdag 20.00 uur. 

WINTERSWIJK 
BHC - The Greyhound 
Barbershop Singers 
Sccr.:P. Kos. Scholtenenk 43. 
7101 SJ Winterswijk. tel.05430-17839. 
Repetitie: woensdag 19.45 - 2UO uur 

ZAANSTAD 
BHC - Whale City Sound 
Sccr.: B. Beercpoot. Postbus 413. 
1500 EK Zaandam. tel. 075-163728. 
Repetitie: dinsdag. 

• Leden BHQ 's 
CAPELLE a/d IJSSEL 
BHO - The Splitlevel Singers 
Info: H. Eckels. Dorpsstraat 119. 
2903 LA Capelle a/d IJs el. 
tel. 010-4517486 

HARDERWIJK 
BHQ - Mid Four 
Info: B. Taylor. Trumanlaan 23. 
3844 BE Harderwijk. 
tel. 03-H0-15471. 

HEEZE 
BHQ - Wa'nklank 
Info: K. Lindner. Rul 1-1. 
5591 TW Heeze. tel. 0-1907-2198. 

's-HERTOGENBOSCH 
BHO - Gents' Ouartet 
Info: T. van Aan. 3c Morgendreef 20. 
5233 NK ·s-Hcnogcnbosch. 
tel. 073-421191. 

NIEUWEGEIN 
BHO - For Pleasure 
lnfo: W. Elsink. achtegaal 16. 
3435 AK ieuwegein. tel. 03402-37313. 

NIEUWEGEIN 
BHQ - Why Four 
Info: J. Kemmc. Hindeweide IS. 
3437 EJ Nieuwegein. tel. 03402-49699. 

NIEUWEGEIN 
BHO - Special Blend 
Info: W. van Basten. Wccrdsingcl OZ 
338 bis. 3514 AC Utrecht. 
tel. 030-714484 

VLISSINGEN 
BHQ - Special Delivery 
Info: L. Schoutc. Kastcelstraat 54. 
4381 SL Vlissingen. tel. 01184-1316-1. 

VLISSINGEN 
BHO - Tunatics 
Info: J. Francoi~. Torentrans 94. 
4336 KG Middelburg. tel. 01180-12068. 

WAGENBERG 
BHQ - De Sox B.S.O.S.T. 
Info: J. \an Wonderen, Dorp traat 11. 
4845 CC Wagenberg. tel. 01693-3346. 

ZAANDAM 
BHQ - Four-leaved Clover 
Info: H. Klein Hanevcld. Eendracht
straat 61. 1541 AE Koog a/d Zaan 
tel. 075-702387 

ZOELMOND 
BHO- Final Oecision 
Lnro· H. Pekelharing. Dorpsstrmu 5, 
41ll KR Zoclmond. tel. 03453-2791 
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mouwen) O\'erzag alles op rustige 
wijze. 
Als deelnemer V'cln de competitie 
zie je eigenlijk niets van al je 
concurrenten. Binnenkort ga ik 
dan ook lekker lui achterover in 
een fauteuil de video-band eens 
bekijken, hoe het allemaal precies 
ging. 
Mijn koor werd eerste. Een heer
lijk gevoel na de vele weken hard 
werken. 
''Heart of Holland Chorus" een 
waardig kampioen! 
Jaren van systematische opbouw 
en een bewuste keuze meer leden 
te werven resulteerde in het 
DABS-kampioenschap 1989. 
Een historisch moment, evenals 
voor "Why Four", de eerste kam
pioen van DABS. 
Vele barhershoppers overzee zul
len deze "Dabs-Tunes" met meer 
aandacht bekijken dan normaal . 
Ik weet dat er met veel interesse 
en belangstelling naar ons wordt 
gekeken. dus wel zo aardig als je 
in de medaille!) bent gevallen. 

De zondag begon wel heel erg 
rustig na the night before. 
Over die nacht zijn hele boekde
len te schrijven. Een afterglow 
die voor een aantal barhershop
pers pas rond 05.30 uur eindigde 
10 het zwembad is ook een srukje 
geschiedenis. 
Vermoedelijk was er daarom min
der animo voor de Mass-singing 
om 11.00 uur in de buitenlucht. 

Hoewel het geluid van de aanwe
zigen de laatste barhershoppers 
toch moet hebben gewekt. 
Maar er \varen eigenlijk net iets 
te weinig mensen om het écht 
massaal te maken. Ach wat wil 
je, we zijn ook nog maar een 
kleine organisatie. 
Dat bleek ook tijdens de "Late
Late-Show", waar slechts drie 
kwartetten, "Why Four", "For 
Pleasure" en het ''Gents' Quar
tet" én 'n koor "The Moo Sin
gers" uit Goes meededen. 
Ondanks de kleine deelname wel 
aardig als afsluiting van een waar
lijk prachtig weekend. 
Memorabel dat was het, om vaak 
aan terug te danken. 

In de wandelgangen ving ik vele 
geruchten op over de datum van 
de volgende Conventie. Het 
Bestuur zal naar ik vernam op 
korte termijn een voorstel doen 
aan de RvA. 
"Dabs-Tunes" houdt u op de 
hoogte. 

Deze uitgave, de laatste van het 
jaar, is grotendeels gevuld met 
zaken die zich hebben afgespeeld 
tijdens de Conventie. Hier en 
daar treft u ook nog wat andere 
informatie aan. doch volgend jaar 
pakken we de draad weer op met 
alles wat er gebeurt in Barber
shop-Nederland zoals u dat ge
wend bent. 

De redactie wenst u en uw ge
zinsgenoten fijne Kerstdagen in 

DABS-TUNES 

harmony en een gezond 1990. In 
dit nieuwe decennium zal de 
DABS groeien in kwaliteit en na
tuurlijk in kwantiteit naar wij 
hopen. 

~ Red. - Ton van Aart 

• • • • • • • • • • 
KOPIJSLUITING 
DABS-T U NES 
Het eerstvolgende nummer van 
"Dabs-Thnes" nummer 90-1. zal 
in maart 1990 uitkomen. 
De kopij-sluiting voor dit num
mer is 25 februari 1990. 
De data in 1990 van de 
kopij-sluitingen zijn voorlopig: 
6 mei, 2 september, 28 oktober 
en 9 december. 
Afhankelijk van beslissingen die 
genomen worden in de RvA-vcrga
dcri ngcn zullen deze data aange
past worden. 

oteer deze data vast in je 
agenda! 
Al degenen die kopij hebben \OOr 
het eerste nummer van het vol
gend Jaar, dienen die voor 25 fe
bruan 1990 ingeleverd te hebben 
bij: 

Aat Snell ink 
Hooskamperweg 5, 
6741 CA Lunteren. 

"HE ART O F H O L LAND CHORUS": 1989 C HAMPIONS 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

OPENINGS-SPEECH CONVENTIE 1989 
door PRESIDENT DABS 
Op vrijdagmiddag 15.00 uur, 
hield Theo van Dijk, president 
van DABS, voor alle aanwezigen 
waaronder \'ele DABS-leden en 
buitenlandse gasten een ope
nings-speech. 
Gaarne wil de redactie de 
lezers van 'Dabs-Tunes' kennis 
laten nemen van deze toespraak, 
die integraal is weergegeven. 

Geachte aanwezigen, 

Het weekend van 10 november. 
Hoe lang hebben we daar al niet 
naar toegeleefd? 
In feite werd voordat de oprich
ting van DABS een feit werd al 
gesproken over de wenselijkheid. 
zo niet de noodzaak, landelijk 
een Conventie te houden met 
daaraan gekoppeld een contest. 
Nadat Gommen Burger bij de 
dames in de keuken had mogen 
kijken. heeft hij met zijn team nu 
voor het eerst zijn eigen gerecht 
klaargemaakt en gaan we daar 
met z'n allen nu van proeven. 
Wat gaan we proeven? 
Ja. daar ben ik even benieuwd 
naar als u allen. 
De meesten van ons zijn een of 
meerdere malen in Engeland ge
weest en hebben daar de smaak 
te pakken gekregen, een smaak 
die aan buitenstaanders niet is uit 
te leggen, zoiets moet je aan den 
lijve ondervinden. Het is een 
mengeling van kameraderie, van 
het wegvallen van dagelijkse 
beslommeringen in een zeer ont
spannen sfeer. het wegvallen van 
rangen en standen, iets wat je 
anders alleen met carnaval mee
maakt. Een feest dat overigens 
toevallig morgen. de llde van de 
llde, weer van start gaat. 
ln deze sfeer zijn we in staat met 
elkaar verbaal en vocaal te com
municeren. lmmers. wij willen 
onszelf en anderen entertainen. 
Daarom zijn we hier. om van een 
nu nog Engelse jury te vernemen 
op welke gebieden we moeten 
gaan schaven om ons kunnen op 
een hoger peil te brengen. 

We kunnen dus alleen maar leren 
dit weekend, verliezen kan daar
om niemand. 

Natuurlijk leidt een wedstrijd tot 
winnaars. Wie dat worden? 
We gaan hier in dit weekend voor 
Nederland de norm bepalen. 
Morgenavond weten we wie de 
trendsetters zullen zijn, waarvan 
wel vaststaat dat de winnaar van 
de kwartet-competitie volgend jaar 
naar San Francisco mag gaan. 
Onze Vice-president Hans Eekels 
doet daar in het verloop van dit 
weekend nog een woordje over. 
Hij wil een sympathieke actie bij 
u inleiden. 

To our English speaking friends: 
First of all a heartley wekome to 
you. Jim Richards, all the way 
fro m Roseville USA and our lady 
judges from England. 
You are widnesses this weekend 
to our first Convention and 
Contest. 
You , well expierienced Barber
shoppers. are going to listen to 
some 16 quanets and chorusses 
who's mothertongue is not 
Eng! i sh. 
We are very happy having you 
here today as guests of our young 
"Dutch Association of Barhershop 
Singers". 
This weekend is going te help us 
in improving our skills. not only 
as individual singers. chorusses 

or quanets but also as staff
members to become an adult 
organisation. We know being a 
Barhershopper you have friends 
all over the world . Having some 
overseas friends here we like to 
thank you for this friendship, 
and, where are friends for: for 
your help. 
This convention is the main goal 
for the first year of our 5-year 
plans, which are devclopcd aftcr 
many hours of discussion and 
study. 
Shortley this booklet will be 
available in the English language, 
to be examined by our mother
organisation and maybe as a 
guideline for new organisations to 
be setup. 
We are nol going to increase the 
number of chaptcrs as our first 
goal. but intend to work on 
quality first before acttieving a 
huge quantity. and that again is 
one of the reasoos why this 
Convention and Contest has been 
organised. 

Voorts welkom aan onze DABS
leden uit België. "The Capita! 
Chordsmen". 
U hebt leden V'dn diverse nationa
liteiten . 

Alors. pour toutes les personne 
qui parient Francais. nous 
sommes tres heureux avcc votre 
part icipation. Le Barbershop est 
un groupe connessant les mots 
égal ité et fraternité. Je vous 
souhaite Ie bienvenue. 

Dans votre groupe vous avez un 
Japconais aussi. 
Konnichiwa. gozaimas. li dcsu ni 
anata kaigi: domo harigato gozai
mas harigato. 

Auch unsere Deutsche Gäste ein 
recht herzliges willkommen . 
Ein paar mahl schon hab'ich 
Deutschen Barbershop-Sänger 
gehört. Es gibt schon wclche von 
Euch . leider aber sind nicht Allen 
unter das gleiche Regl!nschirm 
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(under the same umbrclla). Das 
nimmt Zcit. wir haben die elei-
che Erfahrung. ~ 
lot toi wünschc lch deswegen 
und dank da~ Sic gekommcn 
~ind. 

Our Swedi~h guc~~: Ett hjänligt 
välkommen tilt vllra Svenka 
gästcr. Vi hoppas art Ni kommer 
au trivas hos oss och au ni kan 
lltersuppliva gamla bekant~kaper 
och även skaffa er ny vänncr Ha 
dct sä trevligt i varje fall. 

I think all languages present here 
are spoken now. 
Thanks Gommen and hb Maff 
again. 

Let'!. get starting, let's cclcbratc. 
I deelare thc lïrst Convention 
trom the "Dutch A sociation of 
Barbershop Singcrs" voor 
geopend . 

Dank u. merci bien. Dankc 
~chön. domo harigato. tag. thank 
}OU very much . 

DABS-TUNES 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
HISTORISCHE HANDDRUK 
IN VELDHOVEIN 

International Preltidcnt Mr. Jim 
Richard. (links) drukt hier stevig 
de hand van onze president Thco 
C. van Dijk. 
Zoals Jim later zei. zegt een 
handdruk vaak meer dan woor
den. 

Voor Mr. Richards was onze 
Conventie een belevenis van de 
eerste orde. Zei f een barbershop
per ,ind jaren. was deze hiMori
schc gebeuneni1. vol emoties. De 
Amerikanen zijn geweldig trots 
dat hun muziek steeds verder 
over de wereld gaat. Op een Con
ventic als de onze. waar Zweden. 
Duitsers. Engelsen, Belgen en 
Nederlanders broedcri ijk bijeen 
waren ondanks hun nog zo korte 
historie. daarvan venvacht Jim de 
werking als van een olievlek: een 
snelle en brede verspreiding. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

FROM THE CHAIR 
De eerste dagen 
na de Conven
tie waren een 
constante 
aftcrglow in de 
betekenis van 
nagloeien. 
Tjonge. wàt een 
happening, wàt 

Th<"' C •:~n DljJ. een feest. 
We hadden dan 

weliswaar in Engeland een paar 
keer gekeken. maar kijken IS toch 
even iet anders dan zelf organi
seren en deelnemen. 
We hebben inderdaad geschiede
nis gemaakt het weekend van 10, 
11 en 12 november 1989. in aan
wezigheid van 98% van Barber
shoppend Nederland voor \Yat de 
mannen betreft en een eveneens 
zeer hoog percentage van de 
Lady-barhershoppers die. ik praat 
hun voorzitter Riet Kosterman na. 
met 200 koppies aanwezig \varen. 
De jury heeft gesproken. de cli· 
nic~ waren duidelijk. fair, opbou
wend. helpend. soms ook lovend. 
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Dat hier en daar een katertje ver
werkt moest worden. tja, dat zat 
er in. Ik geloof niet dat de kam· 
pioenen harder gewerkt hebben 
dan diegenen die lager scoorden, 
dus daar kan het niet aan liggen. 
Maar kom op. hoelang zijn wc 
bezig in Nederland, behalve dan 
diegenen die zo hoog scoorden? 
Sommigen van ons kenden het 
woord barhershop in de betekenis 
die wij eraan geven een jaar gele
den of zelfs nog korter niet 
eens ... 
Tjonge. wàt een happening. wàt 
een reest. 
De scores zijn bekend, wc weten 
nu wat vier mannen en zestig 
mannen kunnen bereiken. we 
kennen on~ eigen potentjeel, we 
hebben gezien en gehoord dat je 
niet steengoed hoeft te zijn om 
barhershop te zingen en er toch 
veel plezier aan kunt beleven. Dat 
heeft niets met tolerantie te ma· 
ken. maar àlles met de broeder
schap waar wc zo prat op gaan. 
Waardige winnaars: "Why Four··. 

proficiat mannen. jullie inzet is 
volledig beloond. 
"Heart of Holland Chorus"': 
Whow!! Zo moet het dus! We 
zijn allemaal trots op jullie. Van 
hane profidat. Op jull ie rust nu 
een grote verantwoordelijkheid als 
kampioenskoor. maar die kunnen 
jullie wel aan. 
Al s in het Han van Holland zo
veel kampioenen wonen, dan 
moet Nederland toch gechar
meerd worden van onze stijl mu· 
ziek, dan begint bij jullie ter 
plekke toch de uitstraling daar· 
van? Die verantwoordelijkheid be· 
doel ik en met de invull ing daar
van. rekenen we met z'n allen op. 
Wàt een happening. wàt een 
fee t. 
Voor de feestdagen wens ik alle 
barhershoppers en hun gezinnen 
veel gezondheid en geluk in het 
nieuwe jaar. 
In ·se,'enth' heaven! 

Theo C. van Dijk - President 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I:>A..BS-C:C>NTEST ~989 
KWARTETTEN EN KOREN 
De eerste Contest Barhershop-
inging in ederland zit erop. 

Een van de belangrijkste doelstel
lingen van de DABS was en is de 
k\i.lliteit van k\vartetten en koren 
verhogen. Dat kan door competi
tie en ... judge-clinics. Vooral het 
laatste is van het grootste belang. 
Hier worden de puntjes op de i 
gezet Met het meegegeven com
mentaar kan men weer een heel 
jaar vooruit. Op de volgende 
Conventie moet men meer punten 
bchalen dan nu. Dat zou een 
doelstelling moeten zijn voor 
kwartet of koor. Dat wil niet zeg
gen dat die kwartetten of koren 
dan die begeerde medaille kunnen 
bereiken. Maar meer punten be
halen is een streven zo lijkt me. 
dus meer kwaliteit dan het jaar 
daarvoor. De norm b nu gezet. 
FOTO'S ONDER: 
(links) ' 'For Pleasure" 
Second Place Silver Medali~t!. 
Willem Ebink · tenor. Ruud \JO Oo"d>OI 
- lead. Roti 'an ()o,tcrll<>ul ba". HJrtt 
Mmck- bari 

(rechts) "Tunatics" 
Third Place Bronze Medali. t!> 
Boet Tahllu • tenor. Jan Fronctll' • lead. 
Ron Pel,tcr · ba". Kor de Vo, ban 

" WHY F OUR" - Firs t Place G o ld M e d a lists 
Jan de Graaf - renor, Joost Kemme - lead. Ben Hofhuis - ba.u. Ton Butjk - bari 
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"Heart of Holland Chorus" - First Place Gold medalists .......... Nieuwegein 

"Dolphin Barher Mates" - Second Place Silver Medalists ........ . . Harderwijk 

"Coastline Chorus" - Third Place Bronze Medalists 

8 

.................... Vlissingen 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
REGIONAAL VEEL AANDACHT VAN 
PERS VOOR CABS-CONVENTIE 
Na een uitgebreide mailing rich
ting landelijke en regionale 
pers, bleek het "Eindhovens 
Dagblad" de meeste aandacht te 
hebben geschonken aan onze 
Conventie. 
Hun correspondent had in de 
pauze van de Zaterdag-avond
Show een interview met DABS
PR-officer, Ton van Aart. 
Hieronder leest u het artikel 
van dinsdag 14 november j .l. 

Conventie Veldhoven 
graadmeter toekomst 

Barbershop-singers 
uit Nieuwegein 
winnen reis naar VS 
Voor de eerste keer vond afgelo
pen weekeinde in Nederland een 
conventie van barbershopsingers 
plaats. Plaats van handeling was 
congrescentrum "Koningshof' in 
Veldhoven. Aan deze zangwed
strijd namen acht kwartetten en 
acht koren uit ederland. België 
en Zweden deel. 

De Nederlandse winnaars komen 
uit Nieuwegein. "Why Four" 
mag als winnend kwartet volgend 
jaar naar San Francisco. 

Deze vorm van a capella/close
harmony-zingen is nog jong in 
Nederland. Vandaar dat de con
ventie moest dienen als graadme
ter voor de volgende jaren. fn de 
Verenigde Staten ligt men voor 
qua muzikaal niveau, zo stelt Ton 
van Aart. sprekend namens 
"Dutch Association of Barbershop 
Singers". 
Dit overkoepelende orgaan bestaat 
pas anderhalf jaar. Toch hebben 
al elf koren en twaalf kwartetten 
zich bij deze organisatie aange
sloten. 

Barbershop-zingen is in de 
Verenigde Staten ontstaan in de 
kappersbranche. Wanneer klanten 
nogal lang moesten wachten op 

hun beurt, plachten ze als tijdver
drijf improviserend tot close-har
mony zang te komen. Als eregast 
op de conventie \vas dan ook de 
Amerikaan Jim Richards uitgeno
digd. Hij is zowel voorzitter van 
de Amerikaanse barbershop zang
organisatie als van de overkoepe
lende internationale organisatie. 

Stemverschil 
Barbershop-zangwedstrijden heb
ben enige typische kenmerken. 
Zo zijn er aparte mannen- en 
vrouwengroepen. Gemengd zin
gen gaat niet omdat het stemver
schil te groot is. De kampioenen 
van de conventie mogen volgend 
jaar niet meedoen om anderen 
ook de kans te geven kampioen te 
worden. 
De kwartetten en koren kregen na 
de wedstrijden van de jury te 
horen wat ze fout en goed deden. 
Dit gebeurde door middel van ge
sprekken. · 'J udge-cl inics .. 
genoemd. 

• • • • • • • • 

Een Engelse jury beoordeelde in 
"Koningshof' in Veldhoven de 
harmonische sound. de presenta
tie en de interpretatie van de ge
zongen tekst. Ook werd erop ge
let of de deelnemers voldeden aan 
de typische barbershopstijl. Een 
Nederlandse jury is volgens Ton 
van Aart nog niet mogelijk. Op 
dil moment worden mensen in 
Engeland hiervoor opgeleid . Het 
winnende kwartet mag in juli 
1990 naar San Francisco in de 
Verenigde Staten deelnemen aan 
een Conventie. 

Red . - Uitslagen 
De uitslagen van de wedstrijden 
werden hierna vernoemd. 
De redactie heeft dit vervangen 
door hieronder de complete Jury

itslag op te nemen. 

• • • • 
Nr. Kwartet Sound lnterpr. Arr. SP Totaal 
I. Why Four 273 145 - 3 113 528 
2. For Pleasure 232 130 - 4 109 467 
3. Tunatics 205 142 0 98 445 
4. Gents' Quanet 160 128 -2 93 379 
5. Final Decision 162 120 -1 88 369 
6. Mid Four 145 115 - 9 97 348 
7. The Sox 120 80 - 10 84 274 
8. Splitlevel Singers l i l 60 -4 79 246 

Nr. Koor Sound lnterpr. Arr. SP Totaal 
I. Heart of Holland Chorus 300 155 +8 116 579 
2. Dolphin Barber Mates 253 115 +4 104 476 
3. Coastline Chorus 215 135 +2 107 459 
4. Midland Harmonizers 193 108 - 2 101 400 
5. Whale City Sound 163 125 0 97 385 
6. Gaggting Ganders Gang 158 120 - 1 93 370 
7. Seabottom Singers 164 105 +4 92 365 
8. Midholland River Blenders 100 85 -12 80 253 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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HA..LLC> 
CONVENTIONAIRS 
Het weekend van 10, 11 en 12 no
vember ligt alweer zo'n twee we
ken achter ons als ik deze 
na-oprisping op papier zet. 
"Koningshof' in Veldhoven was 
het eerste toneel van conventio
nele bezigheden in barhershop
sfeer waarin wij, in mijn ogen. 
nogal kopie-achtig te werk gingen. 
Bournemouth en andere soortge
lijke vocale samenscholingen wa
ren duidelijk de richtingwijzers. 
langs welke weg onze eerste con
ventic zich voltrok. Zeker voor 
wat de presidenten van zowel 
DABS als SPEBSQSA betrof, was 
het een beetje "ouwe jongens 
krentebrood". Die waren onver
moeid bezig naast de wederzijdse 
schouderklopjes. de ware vlam in 
de pan te doen slaan. Het had de 
trekken van een Amerikaans aan
doende conventie. Een competitie 
waarin de mogelijkheden van het 
typisch Amerikaans zingen, met 
de "strakke broek" om de stem
banden dus, zo perfect mogelijk 
tot uiting komt. Geen rangen en 
standen behoorden ook in dit we
reldje. en werd dan ook luid ver
kondigd: dat wilde men essentieel 
laten zijn. Niet op het podium en 
niet vóór, eracbter of aan de bar. 
kortom waar dan ook binnen dit 
rijdelijk DABS-verblijf in Veldho
ven, probeerde men duidelijk te 
maken. behalve waar het om 
ging. om de uiteindelijke resulta
ten van de prestatie, werd dit wel 
getolereerd. 
Overigens was ik het van harte 
eens met de jury-uitslag met be
trekking tot de winnaars zowel 
kwartet als koor waren beiden ge
woon te gek. Ik beschouw dan 
ook deze eerste conventie meer 
een try-out voor het DABS
bestuur in organisatorische zin. 
Want wat dat betreft zal er beus 
wel serieuze kritiek te horen zijn. 
en als het daarom gaat kunnen 
wij Hollanders er wel wat van. 
Zo vond ik dat er velen in een 
soort "deeltijd'' daar verbleven. 
simpelweg vanwege het feit dàt 
het kennelijk anders een te kost
bare affaire zou zijn geworden. In 

de evauiatie achteraf zal dit alles 
in detail best wel worden door
gesproken binnen de RvA. Vraag 
voor mij is dan ook of dit, zoals 
men dat noemt. dan wel de juiste 
ambiance heeft opgeleverd die wij 
ervan verwachllen. Als ik bijvoor
beeld denk aan het ''uitgaan-als
een-kaars-effect" van de zondag
middag. Het leek wel of iedereen 
weer zichzelf werd. 
Maar ... als het conventie-elan, 
dat wij met z'n allen gaan opbou
wen verschoond mag blijven van 
Amerikaanse religie-achtige dwe
perige trekjes, volgens dat recept, 
dan vind ik dat we goed bezig 
zijn de vorm van close-harmony 
te zingen die velen van ons zal 
stimuleren. In die geest dank ik 
dan ook de mannen van DABS 
om het zo maar eens uit te 
drukken. 

Henk van Buuren 
's-Hertogenbosch 

• • • • • • • • • • 
FELICITATIES 

VAN 
'HOLLAND HARMONY' 
Fantastisch wat een Conventie
weekend! Namens alle ''Holland 
Harmony': leden wens ik ieder
een. állc deelnemers aan de com
petitie. van harte proficiat! 
Ja. goed gelezen. álle deelnemers. 
want wij weten als geen ander 
hoe het is om voor het eerst op 
het competitie-podium te staan! 
Van harte proficiat met jullie in
zet. moed 101 deelname, en met 
jull ie kampioenen! Daarnaast de 
sfeer die er heerste in after-glows. 
met name dát is naar onze me
ning waarnaar wij altijd streven, 
vriendschap. genieten van je hob
by in harmony. Dit is ook \vat 
onze hobby. barbershop-singing 
zo bijzonder maakt. 
Wij vonden het fijn om bij jullie 
aanwezig te zijn. aan te moedigen 
en mee .te feesten waarbij de 
nodige contacten weer verstevigd 
zijn én de samenwerking tussen 
DABSen ".Holland Harmony" 
steeds verder uitgebouwd zal wor
den naar wij hopen. Voor ieder
een alvast prettige Kerstdagen en 
gelukkig nieuwjaar in harmony. 

Rier Kosrerman, Voor:irrer 

DABS-TUNES 

• • • • • • • • • • 

'WHY FOUR' 
NIET NAAR 

l..J S»A.. 
Op de zaterdag-avondshow zongen 
we "What A Wonderfuil World" 
en Jan de Graaf verwoordde het 
al. we \varen zéér voldaan . 
Kampioen worden op de le 
DA SS-Conventie betekende een 
fantastisch weekend om nooit te 
vergeten. 
Wij willen iedereen in Veldhoven 
aanwezig dan ook bedanken voor 
alle welgemeende en hartelijke 
gelukwensen en voor de enorme 
gezelligheid tijdens dit weekend . 
Wij hopen nog vele jaren voor 
jullie en samen mét jullie te mo
gen zingen om nog vele conven
ties tot een succes te maken. 

Tenslotte willen wij iedereen be
danken die spontaan gereageerd 
hebben op de aktie ''Poen voor 
de Kampioen". 
Natuurlijk reageerde het Bestuur 
van DABS enthousiast op de uit
nodiging van de SPEBSQSA. 
middels Jim Richards, om als 
kampioen. DABS te vertegen
woordigen op de Amerikaanse 
Conventie van 1990 in San Fran
cisco. Maar in de praklijk liggen 
er een paar obstakels. die de trip 
voor ons jammer genoeg niet mo-
gelijk maken. ~ 
Twee van ons kwartet werken in • 
het onderwijs en kunnen met 
goed fatsoen. en willen dan ook 
niet vrijnemen in die tijd van de 
Conventie in San Francisco. 
Daarnaast zien we toch ook op 
tegen de kosten van zo·n onder
neming. 
Wat het DABS-Bestuur gaat doen 
met de toegezegde gelden is nog 
niet bekend. wellicht voor de 
kampioen van 1990! 
"Why Four" wil vooral gewoon 
blijven doen en met twee benen 
op de grond lekker verder zingen. 
Wat een hobby! 

Namens "Whr Four .. 
Joos/· Kemme 
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DABS CONVENTIE: ' N HAPPENING ! 
Leuk is het als redactie, dat je 
na zo'n com·entie-weekend enke
le reacties ontvangt van enthou
siaste conventie-gangers. 
In dit geval zijn het conventie
gangsters {niet op z'n Engels 
uitspreken). 
Hieronder leest u hun erva
ringen. 

15/h Nol'ember 1989 
London. England 

11 :r Wednesdav, and f s1ilf hm•en ·, 
go1 orer thl' i,·eekend. W/uu a 
cracking convenlion!! I jus1 had 
to wrile and sav ho11• nwch I 
loved il: grem ê:ompelilions. great 
afterglows, LOTS of Jun. ft was 
my firsr trip to Holland, bw it 
definirely won't be my Iem. 

I hope ro see some of you ar rhe 
BABS-conl'ention in Mav. Umil 
rhen. a special hel/a ro ·all rhe 
lambs, ducks and bees I met and 
tot ::.iens for now! 

In lwrmony. 

Toni Penketh 

•••••••••• 
Om 10.00 uur stapten 1re in Goes 
in de auto . en daar gingen ll'e 
dan, op naar de eerste DABS
Conventie. 
Na een vlotte reis kwamen we 
aan in Veldhoven (D01p/Swd?). 
Welke bloemen zouden we kopen , 
een bosje ,·oor MD Jo? Neen . een 

roos \'OOr alle "Ganders': dat is 
roch veel leuker. 
Met de bloemen in de armen 
kwamen we aan bij heT :onorer
goTen "Koningshof: De eersTe 
gele "Gander" kll'am ons al Tege
moeT bij de ingang. Hij 1raar
sclut1rde ons dm heT compleTe stel 
al in de lobby -:.aT. Wm nu 
gedaan? 
'Weet je 1vat ·: :ei Amzet. "We ge
ren ::.e de bloemen llll. als aan
moediging!': 
Dus lagen we de lobby in en 
gtll'en de bloemen (méT zoenen) 
aan onze barbershop-helden. 
Na het inchecken en bullen weg
brengen, op naar de eetzaal. 
De lunch en laTer ook het diner 
smaakTen overheerlijk, maar 11'01 

ll'i/ je meT Goese tafelheren. 
Na de lunch gingen we naar de 
GroTe Zaal om daar met gekrom
de Tenen en :weet/zanden Te "·ach
Ten op heT opTreden mn de 
"Ganders·: 
Eerst De Meern, toen Zaandam 
daanw Hardem·ijk. Ja die 1raren 
goed! Dan Lelyswd gerolgd door 
Vlissingen. Die gooien ~eker ook 
hoge ogen, en dm met 12 man. 
Pauze ll'at duurde die lang. 
Héhé. eindelijk onze boys, en nu 
maar duimen dar her goed gaaT. 
Helaas, heT ging nieT helemaal 
l'lekkeloos volgens Met~}: Bij het 
in:ingen ging her veel beTer. 
Maar toch. ons emhousiasT 
applaus met toerers en ratels (ge
leend van de achterbuun•rou11·) 
1vas er niet minder om. 
We schalten een 5e plaats. 

Maar ook hier helaas, hoewel de 
posities in her secreTariaat en die 
mn de presemmie (gell'eldig Hel
ga) in handen waren l'on Goese 
dames. waren de jury-leden mn 
Engelse naTionaliteit. Zij beslisten 
anders, een 6e plaats, maar naar 
we later 1·emamen met gering 
verschil russen 4, 5 en 6. Dus 
Boys gefeliciTeerd! 

En dan moeTen we natuurlijk nog 
l'er~nelden dar Nieuwegein, die 
als laatste optrad, als regelrechte 
uitsmijter door hun geweldige 
show terecht eerste werden. 
Gefeliciteerd hoor! 
Ook Harderwijk en Vlissingen l'an 
harre met lum 2e en Je plaats. 
Dan e1·en lekker een frisse neus 
halen in de hetfsrluchr. 

IVor heT diner nog el'en naar de 
;;ll'embadbar waar alle "Ganders" 
mér (1(//thang na -:.aren Te praten 
Ol'er de competiTie. Gelukkig nier 
in een al re bedrukte sTemming, 
imegendeel de a.fterg/011'-STemming 
kwam er weer lcmg;xwm in. 

Aangekleed en opgerw gingen ll'e 
naar de Arond-Sho11: Nu kondm 
ïm:e" boys ook meegenieTen . 
Na de show nawurlijk de after
gloll'. en die 11'as ge11·eldig! 
Wij :;ll'eefden een beetje mn de 
ene mwr de wuiere groep. Dan 
eetr onder de be:Jelende leiding 
I'WI Tjakko, dan ll'eer onder de 
dynamische leiding l'an 1(Jm de 

(rerrolg op pagina 13, kolom 3) 

REYNOTRADE 
Aluminium produkten met toekomst 

Dm~DD~~~R~ 
REYNOTRADE MAAKT DEEL UIT VAN REYNOLDS ALUMINIUM HOLDING BV 
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THE FUTURE IS NOW ! 
Onder deu kop schrijft }im 
Richards, International Presi
dent van SPEBSQSA, in "The 
Harmonizer" Yan september/ 
oktober '89 in zijn column 
enkele alinea's die betrekking 
hebben op de DABS, en wijzi
gingen in de reglementen ten 
aanzien van deelname aan de 
Internationale Conventie in 
Amerika. 

Derhalve interessante lektuur 
die ik u niet wil onthouden. 

We have a new aftiliate in the 
Dutch Association of Barhershop 
Singers (DABS). 
This enthusiastic group partici
pateel in the internationally 
tlavored activitics of the British 
Association of Barhershop Singers 
(BABS) annual convention in 
April this year. 
They have proven themselves 
ready to bc fully immersed in 
harbershop. Their petition to be 
accepted as an aftiliate was 
eccepted hy the board. 

The board voted to cstahlish 
each year the numbcr of quartets 
and choruses from our affiliate 
organizations to be invited to 
compete. For 1990 BABS is to 
allotted two quartets, while the 
Society of Nordie Barhershop 
Singers (SNOBS) and DABS will 
each be allotted one. 
Further, the board voted to invite 
one chorus each from BABS and 
SNOBS to compete in San Fran
cisco. 

ln response to a Future 11 
Committee recommendation that 
means should be found to assure 
that the best contestants have the 
opportunity to go thc international 
contest. the international Board 
voted to adopt. for a two-year 
trial period, the recommendations 
of a committee chaired by Dick 
Shaw. ffiM-DIX. It revises the 
method of selecting quartets for 
international competition and will 
increase, from 51 to 54, the 
number of quartets competing 
next year in San Francisco. 

Quartet selection to change 
tor San Francisco contest 

A new method of selecting 
quanets for the international 
contest. beginning, on a two-year 
trial basis, witb next year's San 
Francisco convention was 
approved by thc International 
Board at its Kansas City meeting. 

Thc Board also approved the 
Society's fifth affiliate and took a 
number of other actions of 
interest to all barhershoppers. 

Thc 1990 contest will comprisc 
at least 54 quartets. including the 
two scoring highest in cach of the 
Society's 16 districts, two from 
the British Association of 
Barhershop Singers (BABS) and 
one each from the Society of 
Nordie Barhershop Singers 
(SNOBS) and the newly affiliated 
Dutch Association of Barhershop 
Singers (DABS) - a total of 36 
quartct . 

The remaining 18 will be those. 
rcgardless of district, which reach 
a qualifying score set in advance 
by the International Contest and 
Judging Committee for the 
preliminary contests. lf more than 
18 qualify, International President 
Jim Richards said. the contest 
will be expanded by that number. 
lf fewer qualify, the next highest 
scores will be included, up to a 
total of 18. 

This will ensure. he added. that 
most quartets wil l know. as soon 
as they receive their scores in the 
prelims, wether they will he 
competing at international. The 
practice af allorting additional 
quartets to those districts having 
medalists from the previous year 
will he abandoned. 

Choruses unchanged 
Another amendement to the 
contest rules .will allow members 
from the Frank Thorpes chapter
at-large to sing in compering 
quartets. 

No change was made in the 
chorus-selection process. although 
one chorus each from BABS and 
SNOBS wil! be eligible top 
compete next year. 

The affiliation agreement with 
DABS was approved. brioging to 
five the collection of affiliated 
barbershop groups: BABS, 
SNOBS. DABS, AAMBS 
(Australian Association of Men 
Barhershop Singers) and NZAB 
(New Zealand Association of 
Barbershoppers). 

• • • • • • • • •• 
CABS-Conventie: 'n happening 
(verrolg van pagina 12) 

dy~ramische leiding ran Tom de 
Rooy zongen we l'ele songs over 
koffie en thee en Nel/ie. 
Tensloue kwamen we zo rond 
01.00 uur terecht in de Grote 
Zaal, wat daar gebeurde? 
Her kwartet ''Mid Four" uit Har
denrijk gaf (steeds in een wisse
lende fonnatie) een performance 
compleet mer knie1•a/len ere. 
Nou heren we hebben ontzeilend 
genoten. ~ ll'erden er een beetje 
1•erlegen van, en het Ring maar 
door. Een nieuwe lead en hup. 
nog een liefdesliedje mét knieval. 
Ee11 perfecte SP. En ondanks de 
schorre bariron klonk het \'Oor
treffelijk. 
Via deze 1veg nogmaals bedankt. 

Terug bij ons eigen groepje - zij 
dachten dar ll'f til IVeer in Goes 
1raren (ll'isren :;ij l'eel van de 
privé·l'oorsrelling) - gingen we 
nog 'e1•en" door. 
Half drie, rijd om naar huis re 
gaan, zonde maar ja nog /Vz uur 
rijden da's nier niks. 
Voldaan kroop ik mijn bed in en 
droomde nog lang rtm al die 
barberslwp-1•rienden. Volgend 
jaar zien we elkaar beslist weer 
terug. 

Twee Goese dames, 
Annet en Cobi 
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~1<-.-IE 
POEN VOOR 
DE KAMPIOEN 
Vanaf nu. permanente aandacht 
voor de akt1e "Poen \'OOr de 
Kampioen" in "Dab~·Tunes". 
waarbij ik u op de hoogte tal 
houden van de stand van zaken. 
Momenteel heb ik. inclusief enke
le éénmatige giften. toezeggingen 
voor ca. f 500.--. 
Het geld. dat wij met deze aktie 
binnenhalen. zal alleen gebruikt 
worden om het kampioenskoor of 
-kwartet een fina nciële bijdrage te 
geven voor hun trip naar Ameri
ka. wanneer zij daarvoor worden 
uitgenodigd door de SPEBSQSA. 
Voorlopig hebben wij alleen een 
uitnodiging in huis voor ons kam
pioenskwartet. 
Helaas kan "Why Four" geen ge
volg geven aan die uitnodiging. 
Het Bestuur van DABS betreurt 
dit ten zeerste. maar respecteert 
uiteraard deze beslissing van onze 
vier beste kwartetzangers. 
De aktie "Poen voor de Kam
pioen" gaat overigens gewoon 
door! 
Tenslotte hebben wc elk jaar een 
Kampioen en hoe meer geld in 
kas. hoe meer hulp we kunnen 
bieden. 

Wilt u nog een bijdrage leveren 
aan de aktie. klamp mij dan even 
aan als u mij z. iet. lk heb de 
periodieke betaalopdrat hten steeds 
bij mij. Een storting op het spe
ciale bankrekeningnummer voor 
deze aktie mag ook. 
ABN nr. 50.00.24.154 
t.n.v. DABS/G. Buracr te Schare. 
onder .vermelding van "spon
soring". 

GELEZEN IN 'SOUND-WAVES' 
"Sound-Waves" is de newslener 
van de Sound-Category van het 
Engelse Judge-GuiJd. 
Hans Eekels (Vice-President 
DABS en voorzitter van de Ka
mer van Jury-leden) stuurde de 
redactie enkele korte artikeltjes 
over, onder andere ons eigen 
"Dab -Tunes" uit hun oktober 
uitga\e. 

771e Occasional Ne1rslener of rhe 
Sound ûuegorr 

Ocrober 1989 

77wnks ro Jolm Eekels for brin
ging a copy of the DABS newsler
rer. T11is is a very proffesionally 
prod11ced magazine, ll'hich I am 
s!oll'ly rrans/aring. 
Jof111 a/so bro11gl11 o1•er a Durclz 
dictionarr, so next time ro11 see 
me standing by rhe bar: 'ask me ro 
trans/are: "Pier in 'r hok stoppen': 
(I h01•e sa\' rhar rhe dicrionarr is 
nor muc/1 itse in translating ri1e 
nell's!errer, bw it is a /01 of fim). 

WATER SHORTACE 
I \\'Onder iJ rhe ll'arer shonage 
e.\perienced in some parrs of rhe 
COIIIITf!' rhis year could be con-

nected wirh rhe increase in 
quaner-singing. 
Ir was ren noticeable ar borh 
Hannony ·college and rhe semi
nar rlwt our quarrer singers are 
folloll'ing rhe adrice from rhe USA 
and drinking a lor of II'Gfet: Ir ij 
good for the I'Ocal folds and is 
somerhing ll'e should be reeom
mending ro all o11r singers, borh 
in quarrers and chomses. 

• • • • • • • • •• 
HET CLUBBLAD 

N I E T 
ONTVANGEN? 
Indien U geen of te weinig num
mers van "Dabs-Tunes"heeft ont
vangen, kunt u het beste contact 
opnemen met de secretaris van 
Uw koor of kwartet. Deze ont
vangt namelijk via de post de 
exemplaren van "Dabs-Tunes" die 
voor Uw koor of kwartet bestemd 
zijn. Wanneer het secretariaat nog 
geen "Dabs-Tunes·· heeft ontvan
gen is het wenselijk contact op te 
nemen met: 
Andries van der Meer, 
telefoon: 03473 - 74908. 

'Maison M e r c h a n t' 

W ijn Impo rt - G rootha ndel 
KWALITEITSWIJNEN VOOR BETAALBARE PRIJZEN 

*Wijnproeverij* 
*specialiteit: Relatiegeschenken* 

*Wijn met eigen etiket* 
*Verzending door heel Nederland* 

*Leverancier Barbershopwine* 

Trade Cemer "Wolfsdonken" (tevens showroom) 
Wolfsdonkenplaats 7. Postbus 1401. 5200 BL ·s-Henogenbosch 

Telefoon: 073 - 216364 Fax: 073 - 210753 
K.v.K. ·s-Henogenbosch H.R. 39079 
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DABS-KOOR: ENERGIEK 1990 IN 

Het DABS-koor in actie tijdens de BABS-Conremie in april '89 in Boumemouth-Engeland 

a de succesvolle reis naar Bour
nemouth met de twee optredens 
in de BABS-Conventie, leek het 
DABS-koor haar bestaansrecht te 
hebben verloren. Maar een harde 
kern barhershoppers heeft met 
enthousiasme, veel mooie woor
den en ... steun uit het hele land 
van koor- en kwartetleden het 
koor nieuw leven ingeblazen. 
In de RvA-vergadering van 9 sep
tember j.l. is besloten dat het 
DABS-koor definitief blijft 
bestaan. 
Een werkgroep dient zorg te dra
gen voor een ~oede organisatie. 
De dirigent bhjfl dezelfde. 

Bob Sla,·enburg - MD 

De Organistiegroep bestaat uit de 
volgende personen: Gommert 
Burger. Tjakko Hoekstra, Roet 
ten Klei, Aat Snellink. Hans 
Steinman. Herman de Vos en Jan 
Zuijdendorp. 
Inzet is er genoeg. De leden van 
dit koor hebben er nogal wat 
voorover. Zo eens in de maand 
repeteren in "De Kentering" te 
Rosmalen. 

Afspraken en regels 
Elk koor functioneert pas goed 
als er duidelijke afspraken zijn 
gemaakt. Zo ook hier. Men heeft 
goed nagedacht. Zo stelt de orga
nisatie. dat een optreden van het 
eigen koor of kwartet voorrang 
heeft boven een optreden van het 
DABS-koor. 
Elke maand is er één repetitie. 
Om een rede I ijk niveau te berei
ken h besloten dat men maximaal 
2 repetities missen mag. 
Het aantal sing-outs zal beperkt 
zijn. Minimaal zal er één keer 
per jaar in het buitenland worden 
opgetreden, en evenrueel op uit
nodiging van DABS en "Holland 
Harmony". 
Duidelijk is door de RvA-verga
dering gesteld dat het kampioens
koor van DABS (Heart of Hol
land Choru voor 1990) tot pro-

motiekoor is benoemd van DABS. 
Maar indien er expliciet een uit
nodiging binnenkomt bij het 
DA BS-koor zal men daar in prin
cipe gebruik van maken. 

Financiën 
Afgesproken is. in voornoemde 
RvA-vergadering. dat het DABS
koor voor eigen financiële midde
len moet zorgen. Dit houdt in dat 
elk DABS-koorlid op elke repeti
tie .f 1.-- betaald of hij wel of niet 
aanwezig is. Bovendien zal er een 
spaarregeling worden opgezet om
dat er in de toekomst toch de no
dige kosten zullen komen. 

Uitnodigingen 
Inmiddels heeft het DABS-koor al 
enkele uitnodigingen op zak. Een 
optreden tijdens de Conventie in 
mei in Zweden en ... een in 
I raël. 

iet gek voor zo·n jong koor. 

Onduidelijk 
De informatie over het DABS
koor is binnen de aangesloten ko
ren en kwartetten van DABS ge
brekkig doorgekomen. 
Velen wisten niet dat men zich 
moest opgeven om lid te worden 
van "het koor". Er waren wel 
enquête-formulieren rondgestuurd 
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doch \'ermocdelijk zijn deze niet 
allen aangekomen. 
Bij de diverse koren zijn inmid
del~ contactpersonen aangesteld 
om u de nodige informatie te ver
strekken. 
Harderwijk - Witlem Mulder, 
Nieuwegein - HarTie Ritserna -
03402-47223. 
Goe~ - Tjakko Hoekstra -
01100-13254. 
De Meern - Herman de Vos -
030-622343. 
Ede - Aat Snellink - 08388-3664. 
Lelystad - Erik Dijk. 
Eindhoven - Max Olij -
073-284880. 
Heeze - Kun Lindner -
04907-2198. 

Alle correspondentie dient te wor
den gericht aan: 
T. Hoekstra 
Simone Veilhof 9. 
4463 JA Goe~ 
Tel. 01100 - 1315~. 

Repetitie-schema 
De repetities zijn allen op zonda
gen gepland in "De Kentering·· te 
Rosmalen van 10.00 uur tot 13.00 
uur. en wel op de volgende data: 
10112. 14/1. 11 /2. 4/3. 25/3. 8/4. 
615. 10/6. 1/7 en 16/9. 

Men heeft de intentie van het 
DABS-koor iets moois te maken. 
zo vcrtelde Tjakko Hoekstra. 
maar ook om de barbershop meer 
bekendheid te geven in het bui
tenland. Mij dunkt een goed 
streven. 
Wilt u meer informatie bel dan 
l ]akko Hoekstra. hij venelt u er 
graag meer over. 

Red. - Ton van Aart 

• • • • • • • • • • 

FLEVOLANDS 
BARSERSHOP 
FESTIVAL 
Op zaterdagavond 14 oktober 
stond Hotel Lelystad in het teken 
van de barbershop. 
De samenwerking tussen Hotel en 
verschillende barbershopkoren 
mondde uit in een barbershop
gala. 
De bezoekers werden verwelkomt 
met een champagne-coctail en 
muzikaal opende "The Seabottom 
Singers" met hun kappers-act. 
Op illustratieve wijze werd het 
publiek geïnformeerd over de her
komst van het barbershop-zingen. 
"The Dolphin Barber Mates" uit 
Harderwijk verzorgden het eerste 
officiële optreden van de avond. 
Een goede show die veel applaus 
kreeg. 
Als tweede kw·dmen "The Sea
bottom Sin~ers" voor het voct
lichr met drverse songs die vooral 
"de grote liefde" tot onderwerp 
hadden. 
Het kwartet ' 'Mid Four" uit Har
derwijk vcrscheen daarna op de 
bühne. 
Een uitstekend optreden dat de 
stemming er wel inbracht. 
Na al die heren kwam het dames
koor de .. ew Land Singers" ui t 
Lelystad. In hun blauw met rood 
gekleurde out-fit zongen zij 
··stmngers" voor een muisstille 
zaal. Met de prachtige song 
"Send Your Love" besloten zij 
hun optreden. 
Aan de sfeer in de zaal kon men 
proeven dat ieder de avond zeer 
wdardeerdc. 
De pauze werd plots onderbroken 
door de komst van een tiental 
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ziekenauto's. Hoogbejaarde heren. 
gekleed in de meest vreemd-
oortige kledij kwamen de zaal 

binnen. 
Met stokken en krukken, benen 
in het gips. de fles in de hand . 
een oppas in badpak en zel f.~ een 
hond. zo trachtte het illustere ge
zelschap de risers te beklimmen. 
Voor velen bleek dit een pro
bleem. maar na enig geharrewar 
lukte het toch. 
Het hoogbejaarde gezelschap zong 
toch hun barbershop-song uit. 
uiteraard nogal eens onderbroken 
door luid geschater van de zaal. 
Na het blok humor was het de 
beun aan het dameskwartet de 
"Sca Stars" ook uit Lelystad. Zij 
zetten met name de spreekstal
meester even in het zoonetje door 
voor hem hel "He's A Devil" te 
zingen. een song die hem kenne
lijk aansprak. 
Een fijn optreden van de dame~ 
die veel lof oogstten. 
Het einde van de avond wa een 
gezamenlijk optreden van koren 
en kwartenen met het welbekende 
"Let's Get Together Again''. 
Lelystad kan terugzien op een uit
stekend en succesvol Barhershop 
rest i val. 
Velen zullen zich deze avond lang 
herinneren. mede door de uitste
kende accomodatie en de kwaliteit 
van de optredenden. 

A1meke en li>m 
Tu-ee Barbershopsrer:; 

• voor verse groe nten e n fruit, voor vers vlees • 
• voor verse vleeswaren, voor vers brood • 
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SUPPLEMENT 
BARSERSHOP 
WOORDENBOEK 

In "Dabs-Tuncs" nummer 89/3. 
zijn een groot aantal Engelse ter
men verklaard in het "Barber
shop-Woordenboek ". Naast wat 
zetfoutjes, staan er ook een paar 
vcrkeerde vertalingen in. 
Met onderstaande correcties is het 
woordenboek weer up-to-date. 

Baritone of bari 
Andries van de Meer kende wel 
een vertaling, en wat voor een. 

MEN WHO 
WAI.lTEt> TO ~IN6o 

" BUT \11 HO C.OULI> 
Nar CAii!!R:Y A 
llJI.lE 'H ERE 
CX"-INAU.Y 
CAUEt>'~ 
C1F 'ION!ó: 1\4\oÇ 
~~ME"M 
'15'-RrTO>a\." WE 
t:~ TOQ6.Y ••• 

Ter verduidelijking: ··sarren·· be
tekent onvruchtbaar. schraal, dor 
of dom (oef!). 

Chinese seventh 
Terecht wees Dolf Kaper mij op 
deze vertaling. Een Chinese 
seventh is een dominant l>ep
ticmaccoord. waarbij de hoogste 
toon de grondtoon is (de root), de 
septiem (seventh) daar één toon 
onder li~t en de bas de quint 
(fifth) zmgt. 
Bijvoorbeeld G-E-Bt!s-C. 

Cleff 
Er staat als vertaling: notenbalk. 
Dat is niet goed. 
Cleff betekent ··muzieksleutel''. 
In barhershop gebruiken wc twee 
~leutels: de G-sleutel voor de 
tenor en lead: de F-sleutel voor 
de bariton en bas. 

Crossing voices 
Dit is wel een verfraaiïng (embel
lishment). maar geen "toontje 
verkeerd ... 

Van crossing voiccs spreken we. 
wanneer de ene partij een loopje 
naar beneden zingt en de andere 
partij juist naar boven , zodat ze 
elkaar halverwege kru isen. 
Als betere vertaling stel ik voor 
''Andreaskruis ... 

Perfect 
Dit betekent wel ''rein'·. maar het 
voorbeeld "perfect 4th'' i. ver
keerd vertaald. 
Een perfect 4th i een reine 
kwart. 
Een reine kwint is een perfect 
5th. 

St aft 
Dit is een notenbalk . Om de vier 
partijen in barhershop een beetje 
duidelijk op te schrijven. wordt 
2ebruik !!emaakt van rwee noten· 
balken. Daarbij worden de partij-
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en voor de lead en tenor feitelijk 
een octaaf te hoog opgeschreven. 

Tone placement 
Dit betekent niet zuiver zingen 
(want dat wordt ondervangen met 
het woord 'ïntonation"). 
Tone placement heeft betrekking 
op de wijze waarop een toon ge
zongen wordt. Een mooie toon 
wordt vóór in de mond gezongen 
met veel resonantie. 

En omdat ik her jammer l'ind dar 
er geen •voorden zijn met een X, 
een Y en een Z, hierbij nog war 
aan\'11/lingen. 

Xantippe 
Een vrouw die niet van barher
shop houdt. 

(wwlg op pagina 19) 

The Midland Harmonizers .. Sound ·· 
bestaande uil : 

VROUWENKOOR :WTHE MJDLflND SOUND W 
MflNNEN KOOR: WTHE MJDLflND HflRMONIZERS" 

organbe~n up Jondag 17 de<'~mher 

een " 0FFIECONCEtrr in 

GR-\ :>10-t \ FE "11l:ITENZORG" 

m .nl.\ . .I :te hl hnurnhlater.~ruep 

"COHNlJRE" 

uil Hh~dcn d~ leeg 

Aan,·ang: 12.00 uur 
Toegan~:: gralis 
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BABS JUDGING SEMINAR te WALSALL 
Op 14 en 15 oktober j .l. had ik 
alweer mijn vierde Seminar van 
het Judge-Gilde ,·an de BABS 
in Engeland. Twee dagen hard 
werken, tot diep in de nacht 
Tags zingen en veel bier. Enfin, 
jullie kennen dat nu wel zo'n 
beetje. 

Veel geleerd? 
Ja. OOizettend veel. Vooral veel 
praktijkervaring opgedaan door 
zowel live-kwartetten CQuanro .. 
en een vernieuwd .. High Time .. ). 
als opnamen op tape beoordelen. 
Ik heb daar zeker 20 verschillen
de koren en kwartenen op sound 
beoordeeld (40 songs dus) en uit
gebreid besproken in onze Cate
gorie. 
Een compleet nieuwe ervaring 
was het leiden van een A&R
session (Analyse en Aanbcvelings
sessie). Daarin moet je het kwar
tet. dat zojuist was opgetreden. 
verslag doen van je jurering. Dus 
wat vond je goed in hun optre
den. wat \'Ond je slecht en. als 
aller belangrijkste. wat moest het 
kwartet nog verbeteren om tijdens 
een volgend optreden nog beter te 
scoren. 
Ik verzeker jullie. dat ik met het 
zweet in mijn handen zat toen 
Roy Dawson. de bass van .. Hi!!h 
Time .. (gouden medaille op de
conventie verleden jaar) met 
vragende ogen tegenover mij zat 
en benieuwd was. wat ·ik hem zou 
gaan vertellen opdat hij nog beter 
zou gaan zingen. 
Oh ;a. allemaal in het En12els na
tuurlijk. Ik bleef overeind-(geloof 
ik). maar vraag niet hoe. (What 
the heli is .. een kikker in je keel .. 
eigenlijk in het Engels?). 

Veel gezongen? 
Nee. eigenlijk niet. Maar daar is 
zo'n seminar ook niet voor be-
9oeld . Alleen op zaterdagavond. 
samen met Tony (Tag) Searle Ue 
weet wel van onze Harmony Col
lege) een paar prachtige Tags ge
zongen. 

Tevreden? 
Niet helemaal. Een aamal keren 
zat ik er met mijn scores nogal 
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naast. vooral bij de topkwartetten. 
Maar gelukkig zaten de anderen 
er ook nogal eens naast en niet 
zo'n beetje ook. Ik troost mij dan 
maar met de gedachte. dat het 
soms toch een kwestie van smaak 
is. of je de sound van een kwartet 
nu juist wel of juist niet kunt 
waarderen. En verder: ik ben nog 
maar een "Student ... 
Een bevordering zat er nog niet 
in deze keer. Hopelijk in maart 
volgend jaar. 

Wijzigingen in Engeland 
Ten eerste is het opleidingspro
gramma voor aankomende jury
leden drastisch veranderd. 
Sleutelwoorden daarbij: meer 
begeleiding. meer oefeningen. 
meer examens en meer noodzake
lijke kennis van andere catego
rieën. 
Een prima ontwikkel ing volgens 
mij. Als uitvlóeisel daarvan zul
len de vier huidige rangen binnen 
het jury-gilde in 1993 terugge
bracht zijn tot twee: Student en 
Member. 
Nu \'Ond ik vier rangen al een 
beetje veel (in Nederland onder
scheiden wV drie rangen), maar 
deze reductie is wel erg drastisch. 
Een tweede verandering betreft de 
toegestane zangtijd tijdens wed
strijden. die verruimd is naar mi· 
nimaal 3Vz en maximaal 61h mi
nuut (was 4 en 6 minuten). 
Gebleken is namelijk. dat er veel 
prachtige maar korte songs zijn. 
die niet voor uitvoering in aan
merking kwamen. omdat daarmee 
de kans op strafpunten voor een 
te korte zangtijd te groot was. 
Vandaar de 31h minuut als nieuw 
minimum. 
Aan de verlenging tot 61f2 minuUI 
ha?den de Engelsen eigenlijk niet 
zo n behoefte. maar om in de pas 
te lopen met de Amerikanen. 
waar ook 61f2 minuut geldt, zijn 
de regels ook naar boven aange
past. 
Alweer een prachtig barbershop
weekend. Veel vrienden ontmoet 
en intensief aan mijn hobby ge
werkt. Wat wil je nog meer? 

Hans Eekels 

DABS-TUNES 
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DISTRIBUTIE 
DABS-T U NES 
DABS-TUNES het informatieblad 
voor de leden van de .. Dutch 
Association of Barbershop Sin· 
gers'' wordt automatisch toege
zonden aan de secretariaten van 
de BHC's en BHQ's. die het op 
haar beun uitdelen aan de leden 
van deze koren en kwartetten. 
Bovendien worden er DABS
TUNES aan de besturen van be· 
vriende organisaties gestuurd. 
Evenwel dit informatieblad is nier 
aUeen voor barhershoppers be
stemd. maar voor ieder die 
belangstelling heeft voor barber
shop in het algemeen en in het 
bijzonder informatie over DABS, 
koren en kwartetten. 
Dit alles staat uitgebreid geschre
ven in DABS-TU ES. 
Voor deze belangstellenden is er 
de mogelijkheid van een abon
nement. 
Dit abonnement kost f 15.00 per 
jaar, en U ontvangt dan DABS· 
TUNES ongeveer 5 x per jaar. 
Her abonnement kan elk gewenst 
moment ingaan en wordt automa
tisch verlengd, tenzij 2 maanden 
vóór eLk nieuw kalenderjaar 
schriftelijk is opgezegd. 

U kunt zich opgeven bij: 
DABS-TUNES 
Hooskamperweg 5, 
6741 CA Lunteren. 

Beste barberschoppers het is leuk 
wanneer jullie trachten ons club
blad aan de man te brengen. 
Immers op deze manier maken 
we onze hobby aan een groter pu-
bliek bekend. ~ 
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DABS-BARBERSHOP-SHOP 
Graag laten wij U kennis maken met de vele anikelen die in onze 
Barbershop-Shop te koop zijn. 
Indien U belangstelling heeft voor een of meer van de hieronder ver
melde zaken. dan U deze bestellen bij: 
Heleen Burger, Steenweg 15, 4423 AL Schare, telefoon: 01102 - 43580. 

omschrijving artikelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DABS - speldjes 
DABS - sticker. formaat 70 x 390 mm 
DABS • sticker. formaat 100 x 100 mm 
DABS - pennen 
DABS - schildje 
DABS - huiswijn met eigen logo. rood of wit 
DABS • jacks met logo op de rug 
DABS - foto's 
Plastic tas met barhershop opdruk 
Diverse cas ene-bandjes. per stuk 

1985 Saturday Night-Show 
1984 Top Twemy Quartets Of America 
1985 Top Twenry Quartets Of America 
Showtime "Dukes of Harmony·· en "Vocal Majority' ' 
1892 America International Convention Chorus 
1984 America International Convention Chorus 
1985 America International Convention Chorus 
1986 America International Convention Chorus 

Diverse bocken en naslagwerken 
Catsongs, " Be A Barberpole Cat'' (uitverkocht) 

"To SingIn English" 
"The Mu ie Leadership Team" 
"Mu~ic. Sound And Sensation" 
''Masters Of Ceremonies" 
''Quartet Coaching" 
"Chorus Directars Manual" 
' 'Starting a Chapter from A to Z" 
"District Officer Area Counsilor Manual '88" 
"Published Barhershop Arrangements". songhook and 

tapes (Catalogus tOt 1987) 
"Chapter Secretal')··s Manual '88" 
"Chapter President's Workbook" 
"Chapter President· s Manual" 
''Chapter Treasurer's Manual" 
'' Program Vice-president Manual '88" 
· 'Memhership Vice-president Manual' · 
"Rules and Regulations Handbook" 

Bockjes lntroducing SPEBSQSA 

prijs 

f 5.00 
f 2.50 
f 1.00 
f 1.()0 

f 45.00 
f 1,00 
f 20.00 
f 6.50 
f 1.50 
f 10.00 

f 25.00 
f 48.00 
f 36.00 
f 23.00 
f 12.60 
f 6,00 
f 13.60 
f 9.95 
f 9.95 

f 9.95 
f 9.95 
f 4.95 
f 9.95 
f 9,95 
f 9,95 
f 9,95 
f 9.95 
f 1.00 
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DABS Woordenboe k 
(l'en•olg \'all pagina 17) 

Yankee Doodle 
Een geel lint waaraan de bronzen 
medaille van een kampioenskwar
tet hangt. 

Zip-code 
Amerikaans voor postcode. 

Zero-points 
Een aanduiding van de Sound· 
jury dat er op het gebied van 
sound nog wel wat te verbeteren 
vah. 

Voor serieuze en minder serieuze 
aanvullingen houd ik mij aan
bevolen. 

Hans Eekels 

• • • • • • • • • • 

~ 
Het "Gents' Quartet" 
uit 's-Hertogenbosch 
wenst alle leden van 
kwartetten en koren van 
DABS en "Holland 
Harmony'; een vrolijk 
Kerstfeest en een 
gezond en succesvol 
1990. 

~~t>S , lHJES : ''1lUH 1~ 
"Y faWMi~ M~iine l." 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L..._ _______ _:_ _ ___J 
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