DUTCH ASSOCIATION OF BARHERSHOP SINGERS

MAART - 1990 - NR 90 - I

TEN GELEIDE
De DABS gaat alweer haar derde
jaar in. Energiek zoals dat bij een
jonge vereniging hoort.
In dit jaar zullen Bestuur en Raad
van Afgevaardigden trachten van
DABS een nog meer volwassen
organisatie te maken. Een jaarlijks terugkerend Harmony College en een Conventie zullen de
twee belangrijkste activiteiten zijn
van DABS. Alle barhershoppers
hebben dan de gelegenheid in
deze weekenddurende bijeenkomsten elkaar in harmony te
ontmoeten.
Reeds in het weekend van 21122
april a.s. is er het Harmç>ny College in de bossen van Eist bij
Veenendaal.
De redactie verwacht velen van u
daar te ontmoeten tijdens dit
gezellige maar vooral ook leerzame weekend.
Goedkoop is het. Er zijn verschijdene opties om dit college bij te
wonen. Ondanks de lage prijs
toch uitstekende docenten en ...
goede verzorging.
U treft verderop in dit blad uitgebreide informatie aan.
In de ledenlijst van DABS zult u
enkele nieuwe namen aantreffen.
Jawel we groeien. Vooral het
enthousia me om kwartetten op te
richten (de oorsprong van barbershop) is groot.
Welkom ''Midland Blend'' uit Ede
en "The Bards" uit Zaandam en
''Fifth Dimeosion uit Veldhoven.
Reeds 15 kwartetten zijn nu lid.
De conventie van het vorig jaar
heeft aanstekelijk gewerkt. Zelf
als actief kwartetzanger ben ik
erg blij met deze aanwas. Veel
concurrentie zorgt voor meer

kwaliteit. en dat is het uitgangspunt.
Ook is een koor lid geworden.
Zij komen uit Apeldoorn:
"ABC The College Barbers''. Docenten die nu wel eens het ABC
van de barhershop willen leren.
U bent allen van harte welkom,
natuurlijk ook op het Harmony
College in april. dé gelegenheid
vele barhershoppers te leren
kennen.
In dete Dabs-Thnes ook enkele
nieuwe rubrieken. Een column
van Hans Eekels met de naam
"Bari-tonight", die de barhershop
op luchtige wijze zal gaan
ontleden.
De rubriek "Rondom de Bestuurstafel", zal steeds de meest relevante zaken. besproken tijdens
bestuursvergaderingen. aan u
doorbrieven. Dat zal meer duidelijkheid geven over de bezigheden in het bestuur. De President en zijn helpers hebben niet
de intentie een "Bobo" te zijn.
Neen, serieus zaken oppakken die
voor ons barhershoppers belangrijk zijn is hun devies, althans zo
beluisterde ik dat.
En als laatste rubriek een ironische column van ene Chat
Woodshedder. die barhershop
weer vanuit een andere hoek
belicht.
Tijdens de laatste RvA-vergadering
is er gesproken over Dabs-Tunes.
Ons clubblad heeft grote behoefte
aan adverteerders. Elk koor en
kwartet zou minstens voor één
advertentie zorgen. zo werd afgesproken.
Wat gebeurde er. eigenlijk niet zo

veel. Hoewel het "Gents' Quartet" toch zijn best deed en twee
advertenties inbracht, bedankt
Arno!
Beste barbershoppers. doe nog
eens wat moeite, het heeft direct
te maken met het; voortbestaan
van Dabs-Thnes.
De redactie staat altijd open voor
kopij . Heeft u iets aardigs te melden over uw koor of kwartet.
schrijf naar het redactie-adres en
doe er enkele foto's bij, dat
maakt uw verhaalrje zoveel aantrekkei ijker.
Oh ja, Dabs-Tunes is internationaal. het heeft vele lezers in o.a.
Engeland en Amerika, toch
aardig.
Veel leesplezier.
Red. - Ton van Aan
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• President
Theo C. "an DIJk
~1okn>lraal 18.
521 1 OR ·,·HcnogcnblhCh
Telcloon 073·145550
• Vice-President
Hans Eckcl'
Dorp,;tr;mt 119.
2903 LA Capdie ,, li IJ"cl
Telefoon 010-1517486
• Secretary
Aat J. Snelhok
Hon,~ampel'\1 cg 5.
67-11 CA Lunter~n
Teldoon 08388-366-1
• Treasurer
Gommen Bur~cr
Stccn"C!! 15. 4-123 AL Schorc
Tclcftx>n 01102·43580
B:mk: Amro·hank Kapelle
1.11.1 . DABS. nr. 49.66.83.632.
Giro vun de bun~: nr. 1068635.
• Pub/ie Relations
Ton van Aun
Derde M1'rgcndrccf 20.
5233 t-:K \ -Hcnogcnblhch
Tdeh>on 073-12 1191
• Musical Coördinator
Bob Sla>cnburg. Seringenstraat 26.
41JI BC Vianen. tel. 03473-72770

Leden

BH C's

EN

LEDEN

HARDERWIJK
BHC • The Oolphin Barber Mates
Secr.: H. Lepelaar. Jan MankcSI<a:tt 21.
8072 ZA Nun~pcct. tel. 03412-57778.
Repetitie: woensdag 20.00 uur.
LELYSTAD
BHC • The Seabottom Singers
Sccr : W. Zaalmink. Jol 30-29.
81-13 HA Ldys1ad. tel. 03200-27785.
Repetitie' 11oen>dag 20.00 - 22.30 uur.
DE MEERN
BHC • The Mldholland River Blenders
Secr.: P. Mcijer. Antilopespoor 458.
3605 VM Maarssen. tel. 03465-73005.
Rcpcuuc: dinsdag 20.30 • 22.30 uur.
NIEUWEGEIN
BHC - The Heart of Holland Chorus
Sccr.: W. van Ba~ten . Postbus 29 1.
3430 AG Nicuwegein.tel. 030-714484
Repetitie: din'idag 20.00 - 22.30 uur.
VLISSINGEN
BHC • Coastline Chorus
Sccr.: K de Vo,. Parklaan 7.
-IJ21 GW Kapelle. tel. 01102-42060.
Repetitie: dinsdag 20.00 uur.

APELDOORN
BHC - ABC The College Barbers
Sccr.: T. Vcrmculcn. BouwmeestershtlCIC 13. 7326 RM Apeldoorn.
td. 055·-120284.
Repetitie: woen>dag 20.00 - 12.00 uur.

WINTERSWIJK
BHC • The Greyhound
Barbershop Singers
Sccr.:P. Kos. Scholtenenk 43.
7101 SJ Winterswijk. tei.OS-130-17839.
Repetitie: IlOCosdag 19.45 - 21.30 uur

BRUSSEL
BHC • Capita! Chordsmen
Sccr.: J Stcmerdmk. \\'ildc Rozenlaan 8.
B-1970 · \\'czcmbeel-Oppem. België
tel. 32-2·7317-161
Rcpctiue: Hijdag 20.00 · 22.00 uur.

ZAANSTAD
BHC - Whale City Sound
Sccr.: B. Be.:rcpoo1. Postbus 413.
1500 EK ZJandam. tel. 075-163728
Repetitie: dinsdag.

EDE
BHC • The Midland Harmonizers
Secr.: A. Sncllink. Hon~kamperweg 5. 6741
CA Lu nlcr~n.
tel 083&8-36(\.l.
Repcuuc: donderdag 20.00 · 22.30 uur.

Leden

BH Q's

CAPELLE a/d IJSSEL
BHQ - The Splitlevel Singers
Info: H. Eckcls. Dorpsstraat 119.
2903 LA Capelle a/d IJssel.
tel. 010-1517-186

EINDHOVEN
BHC • Southern Comfort Barber
Mates
Sccr.: F Vi,..cr. Burg. Vogelspad 1-1. 5616
JK Emdho1cn.
tel OJ0-526-163
Rcpctiuc: 11oen,dag 20.00 - 11.30 uur.

EDE
BHQ • Midland Blend
Info· J 1an de Pol. Anemoon 12.
6721 ZB lknnekom.
td. 08389-17231.

GOES
BHC· The Gaggllng Ganders Gang
Secr.: J. Kooning. Elcnbaasstraat I. -1-158
AE ·~ Heer Arcndskcrke.
tel. 01106-1980.
Rcpe1i1ic: donderdag 10.00 · 12.30 uur.

HARDERWIJK
BHO - Mld Four
Info: B. Taylor. Tromaniaan 23.
38-1-1 BE Harderwijk.
tel. 03410- 15-m .
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HEEZE
BHO - Wa 'nklank
Info: K. Lindncr. Rul 14.
5591 TW Heeze. tel. ().1907-2198.
' s·HERTOGENBOSCH
BHO • Gents' Ouartet
lnfo: T. van Aart. Je Morgendreef 20.
:5233 NK '>·Heno2enbosch.
tel. 073-121191. NIEUWEGEIN
BHO • For Pleasure
Info: \\' El~ink. 'achle!!aal 16.
~35 AK 'icu11cgein. td.03402-37313.
NIEUWEGEIN
BHO • Why Four
Info: J. Kcmmc. Hindeweide 15.
3437 EJ Nieuwegein.
IC I. 03402-49699.
UTRECHT
BHO • Special Blend
Info: \\'. 'an Basten. \\'eerdsingel OZ 338
bi\. 351-1 AC Utrecht. tel. 030-71-IJ84
VELDHOVEN
BHQ • Fifth Dimension
Info: H. \'ander Zanden. Kleine Vl iet IA
5507 PX Veldhown.
tel. ()J905-W4 I 04970-13094
VLISSINGEN
BHQ • Special Oelivery
Info: L. Schoute. Ka teelstraat 54.
4381 SL Vh;,mgen. lel. 01184-13 1(\.l.
VLISSINGEN
BHQ - Tunatics
Info· J. Francois. Torentrans 9-l.
4336 KG ~1iddelburg. tel. 01 180-12068.
WAGENBERG
BHQ • Oe Sox B.S.Q.S.T.
Inlo: J. v3n Wonderen. Dorp~s1ram 11 .
4845 CC Wagenberg. tel. 01693-3346.
ZAANDAM
BHQ • The Bards
Info: H. Hoeksema. Kerkemeer -1.
1921 XW A~ersloot. tel. 02513-15206.
ZAANDAM
BHQ • Four·leaved Clover
Info: H. Klein Hane,·eld. Eendmcht~ traat 61. 1541 AE Koog a/d Z.1an
!Cl. 075-702387
ZOELMOND
BHQ- Flnal Decision
In fo: H. Pekdharing. Dorpsstram 5.
-111 1 KR Zoelmond. tel. 03-153-2791

DABS-TUNES
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FRC>IVI THE CHAIFI
De derde jaargang van onze
Dabs-Thnes
alweer.
Op onze laatste
bestuursvergadering spraken
we met zorg
over de uit de
Theo C. YUn Dijk
hand lopende
kosten van dit
blad . Aanvankelijk opgezet als
dubbel A4-blaadje zijn we gegroeid naar zo'n 16 à 20 pagina's,
wat gewoon te duur is.
Dan maar adverteerders zoeken
was het commentaar, want niemand van ons wil ons lijfblad
teruggebracht zien tot de oorspronkelijk bedoelde omvang.
Mocht u derhalve ideeën hebben
graag.
Voor 1990 staat weer heel wat op
het programma. Ons tweede
Harmony CoUege bijvoorbeeld.
Na Nuland nu Eist. In verband
met de kosten wordt een jeugdherberg gekozen. Een grandioos
idee.
Immers voor honderd piek zijn
we onderdak, inclusief natje en
droogje, inclusief aUe kosten van
de docenten. Dat wordt 's nachts
weinig slapen met z'n twaalven
op een zaaltje, maar dat wil je
toch niet missen, al woon je voor
mijn part in Eist ...
Verder wordt gewerkt aan onze
tweede Conventie. We hebben
veel geleerd van de eerste, waar
de enige grote klacht eigenlijk alleen maar de zaal was. Maar dat
is wél het belangrijkste onderdeel
van de conventie,
Immers als de zaal niet goed
klinkt, als het toneel te klein is
worden we beperkt in onze mogelijkheden. De opties die nu voorliggen beloven een grote verbetering op dat terrein. De arrangementen zullen straks zodanig zijn
dat om die reden niemand hoeft
af te vallen. Want vrienden, daar
gaat het toch om, dat we met z'n
allen onze hobby kunnen beleven
op een voor ieder financieel haal-

baar niveau . Moeilijk voor de betreffende commissie, maar het zal
wel Jukken.
Over achtergronden, een nieuwe
Conventie-manager en wat dies
meer zij wordt u nog geïnformeerd.
Gonunert Burger neemt op de
reservebank plaats omdat we streven naar een "pool" van ervaren
conventieteam-leden waardoor we
in de verdere toekomst altijd
zeker kunnen zijn van een ervaren crew, een beslissing onzerzijds die niet ieders instemming
heeft. maar waarvan wij hopen
dat, op de langere termijn gezien
we er de vruchten van kunnen
plukken.
Een flinke ploeg mensen van het
Nationale koor (Dutch AUied
Barhershop Singers) gaat naar de
Conventie in Harrogate, Engeland. Zo fors als het vorige jaar
is de ploeg niet samengesteld.
maar we kunnen niet spreken van
minder enthousiasme: verre van
dat!
Door deze internationale contacten wordt onze barhershop-kennis
verruimd wat ongetwijfeld zijn
positieve weerslag zal hebben op
alle DABS-Ieden.
Vanuit Amerika hebben we net
als vorig jaar een Scholarship
aangeboden gekregen voor deelname aan het Harmony College
in St. Joseph, Kansas. De waarde
ervan is $ 290, wat overeenkomt
met het inschrijfbedrag voor deze
cursus.
Mocht iemand interesse hebben.
dan voor I april a.s. bij mij melden, uiteraard komen de reiskosten voor eigen rekening.
Op dit moment zijn er vier aanmeldingen voor dit college dat
van 29 juli t/m 5 augustus gehouden zal worden en zal wanneer er
geen verdere kandidaten zich melden, dit Scholarship onder hen
verloot worden.
Als u 't kunt behappen kan ik het
erg warm aanbevelen.

Dit jaar gaat voor de Dutch Association een erg interessant jaar
worden. Binnen het kader van
ons 4-jarenplan zijn een aantal
aspecten naar voren gehaald
waarover uw afgevaardigde u kan
berichten. De samenwerking tussen Raad van Afgevaardigden en
Bestuur verloopt ~oed gestructureerd, wat missch1en wat zakelijk
overkomt. maar ten goede komt
aan een gedegen. weloverwogen
besluitvorming.
With a song in my heart!

Theo C. van Dijk - President

• • • • • • • • • •

KOPIJSLUITING
DABS-TUNES
Het eerstvolgende nummer van
"Dabs-Tunes" nummer 90-2, za.l
in mei 1990 uitkomen.
De kopij-sluiting voor dit nummer is 6 mei 1990.
De data in 1990 van de
kopij-sluitingen zijn dus voorlopig:
6 mei, 2 september, 28 oktober
en 2 december.
Afhankelijk van beslissingen die
genomen worden in de RvAvergaderingen zuUen deze data
aangepast worden.
Noteer deze data vast in uw
agenda!
Al degenen die kopij hebben voor
het eerste nummer van het volgend jaar, dienen die voor 6 mei
1990 ingeleverd te hebben bij:
Aat Snellink
Hooskamperweg 5,
6741 CA Lunteren.
3
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H A RMONY
COLLEGE
21/22 APRIL 1990
In dit weekend wordt er opnieuw
een Harmon) College door DABS
georgani~eerd.
a het \uccc. van
1989 in motel uland (meer dan
100 deelnemers) belooft Harmony
College '90. nu in de JHCherberg te El~!. een nog grotere
happening te worden. De herberg
ligt midden in de bos~en en is
bijzonder geschikt voor een prima
barbershopweekend.
Voor de minder geïnlormeerden
onder ons:
"Wat is een Harmony College?"
Een Harmony Colle~e is een
weckend lang intenstef bezig zijn
met barbershop-zingen. Zowel in
gezamenlijke sessies ab in allerlei
workshop~ waaruit gekoLcn kan
worden.
Een greep uit de vcrschillende
workshop~ (onder voorbehoud):
- Vocal technics
- Stage presence theorie
- Stage presence praktijk
- Kwartet-coaching
- Interpretatie
- Jureren kwartenen
- Arrangement voor beginners
- Physics of sound
- Tag-singing
- Woodshedding
- Tips voor dirigenten
- Overtonen in de praktijk
Nieuw is de mogelijkheid. voor
DABS-kwartetten. zich in te
schrijven orn tijdens dit Harmony
College twee songs te zingen die
beoordeeld worden door een ju ry.
Let wel : alléén ingeschreven
kwartetten (dus leden van DABS)
krijgen deze gelegenheid.
Hard werken dus zo'n weekend.
maar wel in een bijzonder plezie·
rige sfeer: het blij ft tensloue barbershop!
De docenten komen uit Nederland. Engeland en misschien uit
Amerika.
Harmony College '90: dit jaar in
de JHC-herberg te Eist om de
kosten zo laag mogelijk te
houden.
4

. Wie alleen maar komt om te
leren en te zingen betaalt slechts
f 12.50 per dag.
. Wie ook nog wat wil eten \'OOr
die twee dagen betaalt f 45.meer voor twee lunches en een
diner.
. Wie dan ook nog wil blijven
slapen betaalt nog eens f 30.extra voor een plek op een slaap·
zaal en een ontbijt op zondagochtend.
Maximaal kost dit weekend u dus
f 100.--. alle koffie en thee gratis.
Gewoon doen dus!
Aanmelden (liefst d.m.v. de ruim
verspreide aanmeldingsformulieren) vóór 15 maart 1990 bij:
Hans Eekels
Dorpsstraat 119,
2903 LA Ct1pelle ald IJsset
Telefoon: OIO - 4517486.
Harmony College is er voor U
Harmony Collega!!!

Deze cursus is bedoeld voor diri·
genten van gospel-. close-harmony-. barbershop- en andere
vocale ensemble~ van lichte
muziek.
De cur~us duurt één jaar. omvat
40 zaterdagen en wordt afgesloten
met een getuigschrift. De curusplaat i Hilver~um en de kosten bedragen f 550.--.
De cursu tan in september
1990.
Inschrijven tot twee weken voor
aanvang van de cursub.
Een inschrijfformulier is te verkrijgen bij Hans Eekels. telefoon
OIO - 4517486. Bij hem is ook
meer informatie over andere
opleidingen van de SNK te verkrijgen.
Uiteraard knn dat ook rechtstreeks
bij de SNK zelf.
Het adres daarvan is:
SNK. Drift 23, 3512 BR Utrecht.
Telefoon 030 - 313174.

• • • • • • • • • •

Hans Eekels

SNK-CURSUS
LICHTE MUZIEK
Elk jaar organiseert de "Stichting
Nederlandse Koororganisaties"
(S K) in samenwerking met het
Hilversums Conservatorium. een
cursus Lichte Muziek .

TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE EETERIJ
Voor barbershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884

DABS-TUNES
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BAR I

TC>NIGiHT

Een eigen
column, wat
een voorrecht!
In één klap
behoor ik tot
het elitaire (en
illuster) gezelschap van
columnisten als
Hans Eekels
G.B.J. Hilterman, Kees van
Kooten en Leo Derksen.
De titel van deze column is ontleend aan mijn eigen(wijze)
zan~stijl en aan her tijdstip waarop 1k mij meestal met mijn hobby
bezighoud.
Deze keer wil ik het met u hebben over DE DIRIGENT (m/v).
Voor de leesbaarbeid heb ik het
verder over een vrouw (die mag
ik nu eenmaal meer). maar ik
bedoel daarmee uiteraard ook al
die bekwame mannelijke collegea
van haar.
U kent haar wel; de vrouw, die
alsmaar met haar armen staat te
zwaaien, die driftig voor het koor
heen en weer loo~t en ondertussen roept dat u stil moet 'blijven
staan. Een persoon, die u met
een kwaad gezicht meedeelt, dat
u moet lachen.
Die bedoel ik dus: de dirigent.
(Zouden ze overigens in België
dirigand zeggen?)
Gewaardeerd en verguisd, bewonderd en vervloekt. op handen gedragen of hoofdpersoon in uw
wekelijkse nachtmerrie, na afloop
van de repetitie.
Het vak van dirigent zit vol tegenstrijdigheden. Om er nog
maar eens een paar te noemen.
Je bent als dirigent helemaal wezenloos van zin$en Ga toch, niet
dan?), maar je mag niet meezingen. Want een dirigent die zingt
hoort haar koorleden niet.
Soms is dat maar beter ook,
maar omwille van de broodnodige, nagestreefde kwaliteitsverbetering kan zij maar beter luisteren
dan zingen. De dirigent is ook
diegene, die u vertelt, dat u contact moet houden met bet publiek, maar daar zelf met haar
rug naartoe gaat staan.

De dirigent houdt van lang aangehouden akkoorden. Zij hoeft niet
te zingen. maar verwacht van u
wel een paar longen als van een
volwassen walvis. U kent allemaal
dat gevoel wel van een, tijdens
een optreden veel te lang aangehouden slotakkoord, waarbij je
met verkrampt gezicht (blijven
lachen!) de laatste adem. met
dichtgeknepen billen, uit je
lichaam perst. "This is my lucky
day" is daar een mooi voorbeeld
van. Hoe sarcastisch is dat
woordje 'ïucky" daarin.
Een dirigent spoort haar leden
aan om noten te leren lezen. Dat
kan zij beter niet doen, want eenmaal de eerste kneepjes onder de
knie. ootdekt de leergierige barhershopper alras, dat zij zich niet
aan de maat houdt. De spraakverwarring, die daarna ontstaat
over enerzijds interpretatie en anderzijds vlaggetjes aan noten,
komt vaker voor dan u denkt en
zeker vaker dan de dirigent lief
is.
De dirigent - nog steeds - die in
de literatuur de meest voorkomende fouten bij het zingen
bestudeert en tot de conclusie
komt, dat er in theorie vreselijk
veel fouten gemaakt kunnen worden. Om vervolgens tot baar verbijstering te ontdekken, dat al die
fouten ook daadwerkelijk door
haar koor gemaakt worden. Die
dus besluit de leden op de eerstvolgende repetitie eens flink de
les te lezen, maar daar tot baar
verrassing geconfronteerd wordt
met een geluidsopname van de
vorige repetitie. Het cassettebandje wordt door een (over)enthousiast lid afgespeeld, waarbij
de rest glunderend staat te kijken
met een blik in hun ogen van:
"Het gaat al veel beter hé?'"
De dirigent is niet alleen coach.
leider, psycholoog en muzikoloog,
maar ook pedagoog en zegt dus
met een krampachtige glimlach :
""Ja mensen, het gaat al véél
beter".
Zij denkt overigens wat anders.
maar dit is een nette column.
En zo zwoegt de dirigent door.

Stapje voor stapje. Toontje voor
toontje. Maatje voor maatje.
Toch kunnen wij niet zonder
dirigent en de dirigent niet zonder
ons koor. Bij een uitvoering krijgt
zij wat haar toekomt: het applaus
en de eer. "Voor u treden op The
Tonespecialists from Singingtown
onder leiding van dirigent ...".
Haar naam wordt met ontzag uitgesproken. haar naam staat in het
programma: niet die van de koorleden en zo hoort het ook.
Dat zij zich daarbij wel eens afvraagt of ze ook altijd daadwerkelijk de leiding heeft, ach, die
twijfel hoort bij het vak. Wie
nooit twijfelt verwondert zich ook
nooit. En wie zich nooit verwonden kan maar beter geen barhershop gaan zingen.

• • • • • • • • • •

DE JONGSTE

BARSERSHOPPER
IN NEDERLAND
Bij de redactie kwam een aardig
berichtje binnen.
'"Wij zijn dankbaar en gelukkig
met de geboorre van onze zoon
Maethijs
Hij is geboren op 2 februari
1990.
Acfri en Jan de Graaf
Nieuwegein.''
Van harte proficiat met jullie
zoon.
Leuk om er een barbershoppertje
bij te hebben. De meeste lezers
zullen wel weten dat de ouders
zeer actief zijn in barbershopsinging, Adri is o.a. lead bij
"Cristal Sound" en Jan tenor bij
"Why Four".
Dat betekent voor Manhijs een
gedegen barbershop-opleiding.
De vader zelf beloofde hem op
tijd op te geven bij "The Heart of
Holland Chorus".
(Redactie)
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NOG EVEN NU LAND
'HARMONV COLLEGE'

In ··rhc Harmonizer", het clubblad van de SPEBSQSA, wordt
zelts nu nog gepubliceerd over
ons eerste "Harmony College.. in
Nuland in 1989. In de laatste editie van '89 stond nog een artikel
met de hierbij afgebeelde foto.
Het grappige van de foto is dat er
vier nationaliteiten aan het zingen
1ijn.
Op de foto van links naar rechts:
Amerikaans. Engels. Belgisch en
Nederlands. Jullie herkennen
zeker Hans Eekels onze vicepresident. hier nog zonder baard.
Overigens kregen wij in datzelfde
artikel een pluim op onze barhershophoed (zo we die al een hebben) omdat wij zo voortreffelijk
Engels verstaan.
Gary Stamm verbaasde zich over
het gemak waarop de meeste
ederlandse barhershoppers met
Engels omgaan.
Gary voorspelde overigens in datzelfde artikel. dat men in Ameri-

ka spoedig meer van ons Hollanders zou horen. Hij laat in het
midden of hij het niveau bedoelt
of een bezoekje van een koor of
kwartet aan Amerika. Dat laatste
zou wel eens eerder kunnen gebeuren dat het eerste.
(Redactie)

• • • • • • • • • •

VLISSINGEN
IS ER NOG STEEDS
Is het verwonderlijk dat wij,
t\vaalf Vlissingers. nog steeds niet
helemaal op aarde zijn teruggekeerd? Okee. de euforie heeft
plaat gemaakt voor een wat meer
"down to earth" gevoel. maar
helemaal kwijt zijn we dat nog
niet.
Dat i dan waarschijnlijk ook de
reden dat dit stukje war verlaat in
Dabs-Tunes verschijnt.

a de conventie hadden de Vlis.'>ingse barbershoppers een druk
programma af te werken.
Direct al de week na de conventie
stonden we op het podium in een
grote Vlissingse discotheek. Een
uitprobeersel van de eigenaars om
op een zondagmiddag eens een
ander publiek de disco in te lokken. En dat is ons gelukt. Er za.
1en zeker 400 man!! Waaronder
natuurlijk de nodige fans. en een
afvaardiging van onze zangersvrienden uit Goes.
Samen met de "Sea Sound Singers". 'T unarics". "Coastline
Chorus" en een heuse 20er-jaren
Big Band brachten we een afwiselend programma. De middag
was een doorslaand succes, en we
hielden er nog een paar nieuwe
leden aan over ook.
Daarna was het op naar de Kerstoptredens. Niet alleen zelf zingen. maar bijvoorbeeld ook in
Goes langs gaan, waar de
"Ganders" een zondagmiddag
vulden met leuke Kerstnummer..
en ander barbershop-repertoire.
Op het programma van het koor
staat voor de rest een ledenwerfactie in de maanden februari en
maart. We hopen dat we tijdens
de conventie '90 met wat meer
Ieden op de risers staan, en ...
een paar punten meer kunnen
verdienen.
Over de conventie gesproken:
koor en kwanet maken al weer
voorzichtig plannen \OOr dat grote gebeuren. De Muziekcommissie vergadert over nieuw repertoire en conventiesongs De Kledingcommissie buigt zich over nieuwe
ontwerpen. ''Tunatics·· repeteert

REYNOTRADE
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met steeds grotere regelmaat. en
hebben zelfs enkele optredens in
het verschiet.
Zo gaat alles zijn gang in Vlissin-

gen. Hopelijk komen we elkaar
weer eens ergens in het land
tegen. Tot die tijd!
Groeten en zing ze.
Coascline Chorus & Tunacics
Jan Francois

• • • • • • • • • •

DUTCH AlllED
BARSERSHOP
SINGERS
NAAR ENGELAND
In het vorige artikel las u dat er
uitnodigingen voor ons DABSkoor waren ontvangen voor optredens in Zweden en Israël.
Inmiddels is besloten dat er geen
gebruik wordt gemaakt van deze
uitnodigingen.
a onderzoek door de reiscommissie bleek, dat Zweden nogal
duur was en voor de reis naar
Israël waren te weinig zangers (de
bezening per partij was erg riskant). Ook bleek dat de reservering voor een vliegtuig is een
vroeg stadium dient te gebeuren.
Wel is een uitnodiging voor de
BABS-conventie in Harrogare aangenomen. Dit betekent dat het
koor op 24 mei a.s. naar Engeland vertrekt.
De reiscommissie is uiteraard
meteen aan de slag gegaan.
Het blijkt dat Engeland zeer in
trek is in deze periode (Bank
Holliday).
De veerboten kunnen het koor als
groep niet aan. Uiteindelijk is
men er in geslaagd een overtocht
te regelen van Hoek van Holland
naar Harwich .
Dit betekent evenwel meer uren
reizen in de bus van Harwich
naar Harrogate. uiteraard wel
minder varen.
Het koor gaat met een bus van 50
personen op Hemelvaart (24 mei)
's avonds aan boord en komt
·s morgens aan. Dan door naar
het hotel in Bradford.

Zeker is dat de DABS-singers een
optreden hebben op vrijdagavond
en zondagmiddag tijdens de Conventie. Mogelijkheden worden
nog onderzocht om op maandagmorgen in York op te treden.
Bovendien tracht de BABS een
sing-out te regelen in Bradford of
Leeds voor de zondagavond .
Enfin er wordt van alles ondernomen van deze tweede reis van de
Dutch Allied Barbershop Singers
iets moois te maken.
In totaal gaan er 70 personen
naar Engeland. Het koor zelf zal
uit 43 zangers bestaan.
Op maandagavond om 21.30 uur
vertrekt de boot vanuit Harwich.
zodat de welhaast zeker vermoeide Engelandvaarders om ongeveer
(]7.00 uur in Hoek van Holland
zullen aanmeren.
Namens de DABS veel succes!
(Redacrie)

• • • • • • • • • •

SOUTHERN COMFORT
BARSER MATES
EN
BARSERGALS
TE GAST IN EXETER
Het lijkt een beetje stil rond de
Southern Comfort Barber Mates
maar zoals het spreekwoord zegt:
Schijn bedriegt!
Na een gezellige sing-out op 7 januari in Eindhoven·s culturele
café "Berlage" stortten de Mates
zich op de voorbereiding van hun
Engelandreis.
Op 16 maart vcrtrekken we naar
Exeter in Devon om deel te nemen aan een sing-out op uitnodiging van de ''Chordeues".
De nachtboot brengt ons naar de
overkant waar we vervolgens per
bus de reis voort.zenen
Wij houden er sterk rekening mee
dat er veel gezongen en weinig
geslapen zal worden aan boord.
Dat komt dan mooi uit want zoals
de zaken er nu voor staan, zijn er
ook geen huuen beschikbaar.
In Exeter worden we bij de koorleden thuis ondergebracht. al\vaar

we ook onze maaltijden aangeboden krijgen.
Op 7/8 april hopen we deel te
nemen aan een korenfestivaL Dit
festival wordt georganiseerd door
de Eindhovense Muziekschool.
Een boeiend festival, temeer daar
wij het enige barbershopkoor zullen zijn. Elk koor krijgt een juryrapport. en wij zijn nieuwsgierig
hoe een ''leek" ons zal beoordelen.
Onder het motto: lachen is gezond, zijn we ook volop bezig
met choreografie. Dit onder de
bezielende leiding van Hans Waterreus. Om tijdens de optredens
in optima forma voor de dag te
komen heeft Hans een aantal zeer
aardige ''movements" in petto.
Om al die inspanning nog eens
extra te bekronen. zijn we er in
geslaagd om een nieuwe outfit
voor de Mates te vinden.
Oh ja, een aantal van onze leden
gaan ook nog naar de Conventie
in Engeland. Het DABS-koor zal
daar zeker haar beste beentje
voorzetten.
Zoals ik in het begin al zei:
schijn bedriegt!
Barbershoppend Eindhoven heeft
er zin in!
We ontmoeten u vast ergens. dus
tot dan.
Southcm Comfort Barbcr Mates

• • • • • • • • • •

GEZOCHT
BEDRIJFSSTROPDASSEN
Je weet wel, die dingen die
je wel eens krijgt maar nooit
zelf draagt.

fk verzamel dit soort dassen. dus
kijk eens in je kast. en wil je
hem kwijt. even in een envelop
en sturen naar:
Andries van der Meer
Hazelaarstraat 18
4131 AB Vianen
Telefoon 03473 - 74908.

De verzendkosten (J 1.70) worden
natuurlijk vergoed.
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RONDOM DE

BESTUURSTAFEL
In het aan de Raad van afgevaardigden (RvA) eerder voorgelegde
PR-plan was een belangrijk punt
opgenomen.
De openheid binnen de vereniging
bevorderen.
Uiteraard is er openheid van het
bestuur naar de RvA. Daarna
kunnen de individuele leden via
hun vertegenwoordiger horen wat
er zoal besproken is in die RvAvergadering.
Maar aardig is ook om rechtstreeks kennis te nemen van
zaken zoals die door het dagelijks
Bestuur zijn behandeld. Meestal
worden deze vergaderingen in het
kantoor van Theo van Dijk (President) te ·s-Hertogenbosch belegd. Redelijk centraal gelegen;
Gommen (Penningmeester) komt
uit Goes. Aat (Secretaris) uit Ede,
Hans (Vice-President) uit Capelle
a/d IJssel en Bob (Musical Coördinator) komt uit Vianen. Ikzelf
(Ton - PR-officer) ben er in 10
minuten. handig toch!
Met ingang van dit jaar wil het
bestuur vergadertechnisch anders

te werk gaan. Het betreft hier het
behandelen van de agendapunten.
Voorheen kreeg iedereen de agenda toegestuurd en werd elk punt
apart (zonder enige voorbereiding) behandeld. De leden werden dus ter vergadering geconfronteerd met \vat op de agenda
stond. De discussies die dan ontstonden namen nogal \vat tijd in
beslag. Dit \vaS ook de werkwijze
van de RvA-vergaderingen.
Deze manier van vergaderen was
nog niet zo heel slecht. zeker in
een nieuwe organisatie als DABS.
dan leer je ieder lid goed kennen.
Maar op den duur werkt dit systeem niet meer. De DABS raakte
steeds beter georganiseerd, vele
regels en regelingen zijn reeds getroffen, dus wordt het tijd voor de
wat zakelijker aanpak.
Het bestuur werkt al enige tijd
zo. zakelijk als ze zijn.
Via de secretaris krijgt elk
bestuurslid de stukken die geproduceerd zijn door de andere leden
en kan die thuis bestuderen.
Eigenlijk niets vreemd aan. in
elke organisatie werkt dat zo.
In de RvA-vergadering van eind
januari liep het dan ook een stuk
sneller dan voorheen. Ik kreeg
overigens wel de indruk, dat een
aantal leden het gezellige gediscussieer (met koffie of iets ster-

kers) mistten. Jammer. maar het
kan niet meer op die "ouderwetse" manier. De DABS groeit
gestaag. gelukkig maar. Steeds
meer mensen komen uit alle hoeken van ederland naar de RvA
en die willen hun (vrije)tijd goed
en nuttig besteden. Ook hier
efficiency.
Terug naar 6 januari de bestuursvergadering. Je staat versteld van
de post die binnenkomt, o.a nogal
wat uit Amerika. Met name een
brief van de SPEBSQSA die haar
teleurstelling uitspreekt dat ons
kampioenskwartet niet aan de
contest in juli in San Francisco
meedoet. Van meer belang vond
zij, dat het zo jammer is dat het
kwartet de Conventie mist.
Uit Engeland was er contact over
deelname van een koor aan de
BABS-conventie. DABS kampioen
•· Heart of Holland Chorus" gaat
niet. wel een grote delegatie van
het DABS-koor (Dutch Allied
Barhershop Singers).
Over de Conventie '89 in de eerste plaats. en de Conventie '90 is
heel wat gezegd. Allereerst een
ruime evaluatie. waar grote waardering werd uitgesproken voor het
Conventie-team '89. Daarna werd
uitgebreid van gedachten gewis-
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seld over wel of geen conventie in
1990. Hoe en waar die dan wel
gehouden zou moeten worden.
Welke criteria moeten er gesteld
worden. en ga zo maar door.
Het Bestuur stond als één man
achter het standpunt een echte
theaterzaal te nemen.
Elk koor en kwartet verdient, zoals bij artiesten, een échte theaterzaal. Professionele akoestiek en
belichting. Ook voor het publiek
meer respect: een oplopende zaal,
échte stoelen en ga zo maar door.
Enfm dit alles wordt op de RvA
voorgesteld. kijken wat het wordt.
Joost Kemme (financieel expert
en lid van de Kascommissie)
heeft samen met Gommen (Penningmeester) heel wat uurtjes zitten cijferen. Het Bestuur. met in
haar midden enkele snelle rekenaars, was het gauw eens met
elkaar.

Dat moet de RvA maar "slikken".
Wij overigens ook. want de eerste
"verfrissing" kwam op tafel.
Hé, hé, het werd tijd!
Doen we nu wel of geen Harmony College dit jaar was de volgende vraag.
Het Bestuur vindt dat de DABS
ieder jaar een Harmony College
én een Conventie moet houden.
Simpel en alleen om het niveau te
verhogen op een sportieve én gezellige manier.
Getracht zal worden het Harmony
College aantrekkelijker te maken.
Meer doen en minder "saaie''
theorielessen. Goed idee was om
kwartetten te laten optreden tijdens het HC en ze worden nog
beoordeeld ook door échte Judges. We hopen dat de RvA bet ermee eens is.
De rondvraag gaat weer lekker
"ouderwets". De een bedenkt

wat, de ander zegt eens wat en
voor je het weet wordt er enthousiast gediscussieerd over interessante barbershopzaken.
Soms wordt er voorzichtig een
nieuwtje gelanceerd om te kijken
hoe de meningen in eerste instan·
tie zijn verdeeld. Het bestuur
moet innovatief zijn, dat is een
van haar taken.
En zo is deze vergadering verlopen. Leuk om weer eens
constructief bezig te zijn.
Daarna pakken we er nog een
(dat moet kunnen in Den Bosch)
en ... we zingen er nog enkelen.
Jawel het bestuur heeft veel in
zich, zelfs een compleet kwartet.

PR - Ton van Aart

• • • • • • • • • •

NIEUWE ARTIKELEN
IN DE DABS
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BARSERSHOP -SHOP
HARMONIOUS the direction of che Convention
De DABS Barhershop-Shop is
Manager, Gommen Burger. too
GREETINGS many peop/e to mention by name. uitgebreid! met vele nieuwe arti-

FELLOW BARSERSHOPPERS
Nog een nagekomen reactie
uit Engeland over onze succesvolle Conventie '89.

Apologies for the delay in
wricing. rve been very busy with
what else? Barbershopping - the
problem is that work mterferes
with my hobby!!
On beha/{ of myself and my
friend. Vernon Royston, thank
you for a superb convencion. ft
was a number one convention in
every way. starring at the beginning, we were welcomed to Holland by Hans Eekels. VicePresident who very kindly drove
us to che venue. we also had the
privilege of travelling in the company of Jim Richards. International President SPEBSQSA. who
wanred to sing right away. and
was soon writing tags en route.
Congrawlacions on a perfecc
venue Konine.shof Veldhoven.
wondeduf accommodalion and
terrific meals. and what an expert
job by che convention team under

but chank you all.
Congratulations to all the winners. in my humbie apinion
everyone who rook pan was a
winner. and well done che judging
panel.
Having visited The Netherlands
four times over the year with the
Northenaires. I fee/ chat we
played a small part in the deveJopment of DABS and I was
honoured and proud to have been
presene at the first convention. ft
was a joy co meet old friends
once again and hope to renew
fellowships at the BABS Convention at Harrogate. If you're planning to come co England, a word
of advice. book now! If /'m able
te assist in any way drop me a
fine.
To all my many friends.
Bil/ Thomas (Chairman)
Englands Northenaires
& Rainy City Chorus
Manchester

kelen die u hieronder aantreft.
Al dit moois wordt in een Shop
aangeboden op het Harmony College op 21 april in Eist. Al veel
eerder kunt u het een of ander
aanschaffen, bel dan met:
Heleen Burger, tel. 01102 - 43580.
- "Barhershop" Post-notes
- Songbooks: What the Dickens,
Christmas. Heritage of Harmony,
Yulitide Favorites. Just Plain Barbershop. Young men in Harmony.
- Stickers: I LOVE BARSERSHOP. Keep The Whole World
Singing.
- Diverse cassettebandjes en
CD's. o.a. Conventic in Amerika
van 1988 en 1989.
- Stempel: This Music Belongs
To ........
- Sierraden: Oorclips zilver met
barberpoles. Broche, Halsketting.
- Dasspelden: met de tekst Tenor.
Lead. Sari en Bass.
- Plastic Note Selector.
- T-shirts voor kinderen met de
tekst: My Dad Is A Barbershopper. My Granddad Is A Barbershopper.
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KAMPIOEN VVOADEN
HOE WERD "SECOND EDITION" KAMPIOEN '89

''Kampioen worden in Amerika
kan alleen wanneer je op jonge
leeftijd begint met barbershopzingen:·
Vermoedelijk is deze stelling
waar. De laatste jaren zijn namelijk alleen jonge kwartetten. de
leeftijd varieerde zo tussen de 20
en 30 jaar. kampioen geworden.
Het zingen moet in het bloed zitten. dat is duidelijk. Maar ook de
typische stijl van zingen kan op
jongere leeftijd nu eenmaal sneller worden aangeleerd dan wanneer men ouder is. Voor Amerika
geldt dan nog eens de manier van
werken en de persoonlijke instelling daarvoor, deze tellen in ruime mate mee.
Ziet u het al in Nederland gebeuren dat de leden van een kwartet
4 à 5 uur gaan reizen voor één
repetitie-avond. Dat ze zelfs hele
weekeinden bij elkaar zijn omdat
de reisafstanden te groot zijn. Ik
hoor het vrouwtje al klagen.
En dan worden ze natuurlijk gccoached door 2 à 3 man. een
10

zangcoach. een SP-coach en vaak
nog een arrangeur.
Zo is het mogelijk om in enkele
jaren door te stoten tot het International Championship.
fk heb twee jaar geleden gesproken (en gezongen) met de Champions van 1988.
"Interstate Rivals". Wat die jongens er niet voor over hadden en
zoals gezegd. ik zie dat een Hollander nog niet doen.
Daarom je moet al vroeg met
barhershop worden geconfronteerd. of moet ik zeggen geïndoctrineerd. wil je later kampioen
worden.
In Nederland hebben we dan ook
een andere mentaliteit dan in
Amerika. Het willen winnen is
natuurlijk aanwezig. maar liever
niet met zoveel moeite. lk hoop
dat ik geen kwade brieven krijg.
uitgangspunt is het gemiddelde.
De Amerikaanse mentaliteit is er
een van strijd (in de goede zin
van het woord) en willen winnen
i zeker van toepassing op de

huidige kampioen: "Second Edition". Twee leden. de broertjes
Harrington - David (lead) en
Doug (bari) - zongen met nog
twee andere broers in het fameuze kwartet 'The Harrington Brothers". dat in de jaren '80 bij de
top 10 kwartetten meedraaide.
De bass. Jamie Meyer zong in
een cveneen bekend kwartet
"Ciass of '84". Fred Farrcll, de
tenor, kwam even over uit 10\va
(hij verhuisde dus) om deel te
nemen in "Sccond Edition", en
ook hij had reeds kwartetervaring.
Dit uitgelezen stelletje doorgewinterde barhershoppers ging dus aan
het werk.
Jn 1987 werden ze tweede op de
Conventie nadat ze uiteraard al
d istrictskampioen geworden waren. Ook in 1988 werden ze
tweede.
De heren begonnen toen te twijfelen aan de mogelijkheid nog eens
International Champions te
worden.
Na veel gepraat en onderzoek
besloot het viertal toch deel te
nemen aan de Conventie 1989 in
Kansas City. En zie. de overwinning was daar.
Curriculum vitae kwartet

David Harrington - lead
Hij is 21 jaar en zong reeds al
lead bij "The Harrington
Brothers" toen hij 11 jaar was.
Uiteraard is zingen zijn hobby, hij
heeft dan ook plannen om professional te worden.
Hij houdt zich veel bezig met het
schrijven van muziek en arrangeren.
Fred Farrell - tenor
Hij is 22 jaar en zowel zijn vader
als moeder zijn barbershoppers.
Zijn vader is Musical Dircctor
van een barbershop-koor.
Fred zong in twee k\vartctten de
"City Limits" en 'lo\va Supreme
Chord". Het laatste kwartet eindigde in 1985 in de voorronden
op de conventie bij de eerste 10
kwartetten.
In 1986 werd hij door Jamie
Meyers uitgenodigd voor een

DABS-TUNES
auditie bij ··second Edition... en
dat was meteen raak.
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Jamie Mevers - bass
Hij is 24 Jaar en dult het oudMe
lid van het kwartet.
Thuis werd hij al als kind geconfronteerd met barber hop door
ouders en vrienden. Op de middelbare school begon hij Lijn eerste kwartet; .. Derby City Four...
met drie kla genoten.
Via zijn koor kwam hij later in
twee kwartenen tegelijk terecht.
'The Class of '84 ·• is hiervan het
meest bekend. En uiteindelijk
stapte hij na een uitnodiging daarvoor over naar ..Second Edition''.

I 11'.1

Doug Harrington - bari
Hij is 20 jaar en het jongste lid
van het kwartel. Ook bij de toenmalige .. Harrington Brothers"
was hij het jongste lid. 10 jaar.
Hij zong daar nog tenor.
In 1981. 1982. 1984 en 1985 eindigde de ''broertjes.. bij de eerste
10 kwartetten op de International
Convention . In 1984 hadden zij
een perfecte score van 100 punten
op Interpretation.
Doug was altijd een tenor. maar
zijn broer Jeff chooldc hem om
tot bari.
Sight Seeing

"Second Edition.. rei de reeds
veel in de States. Meer dan 30
staten werden bezocht. In april
'89 waren zij op de BABSconventie in Bournemouth de
publiel.:trekkers. Velen van u zullen zich dat nog wel herinneren.
In november '89 reisden zij naar
Nieuw Zeeland, Honolulu en Los
Angeles. En in mei aanstaande
zijn ze te gast in Zweden op de
SNOBS-conventie.
Zo zie je maar. als je een beetje
kan zingen zie je nog eens wat
van de wereld.
(Redactie)

BARSERSHOP
~
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Ruim één jaar geleden werd door
Amerikaanse toeristen. die in
Rusland op vakantie waren. een
barhershop-kwartet gehoord op de
radio. Bij nadere informatie bleken de kwartetleden lid te zijn het
Rostov Chamber Choir.
Later zong dit kwartet - ze hebben kennelijk nog geen naam
bedacht - in Glasgow (Schotland)
in het Barreil Museum als onderdeel van het concert dat het koor
daar gaf. Deze gebeurtenis werd
dan ook in het BABS clubblad.
de .. Harmony Expre s... vermeld.
De leden van het kwartet zijn:
Yuri Vi iliev, Evgeni Feldman.

Sergei Tarakanow en Oleg Kovalenko. Zij wonen in Rostov, een
stad aan de rivier de Don , vlakbij
de Zwarte Zee.
Zal dit een eerste aanzet ziJn van
barhershop in Oost-Europa'.
Een reisje naar Rusland is nooit
weg. wie weet!
(Redactie)

,Maison M e r c h a nt,

Wijn Import - Groothandel
KWALITEITSWIJNEN VOOR BETAALBARE PRUZEN

*Wijnproeverij*
*specialiteit: Relatiegeschenken*
*Wijn met eigen etiket*
*Verzending door heel Nederland*
*Leverancier Barbershopwine*
TradeCenter "Wolfsdonken.. (tevens showroom)
Wolfsdonkenplaats 7. Postbus 1401. 5200 BL ·s-Hcrtogenbosch
Telefoon: 073 - 216364 Fax: 073 - 210753
K.v. K. ·s-Hertogenbosch H.R. 390'19
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HELLO
HARMONIZERS
De redactie van het society magazine Dabs-Tunes heeft mij gevraagd opnieuw een tekstbijdrage
te leveren in de vorm van een
"column", om het blad - laten we
het mild zeggen - enigszins leesbaar te houden.
En aangezien elk blad de neiging
heeft anders wat eentonig te worden, wat bij barhershop helemaal
niet de bedoeling is, kan ik ge'-"'OOn niet anders dan het tekstmachien te ontdoen van zijn condoomachtig omhulsel, en proberen weer enige, niet ter zake
doende, kreten langs de zijlijn te
slaken. Eigenlijk meer als een
soort pitch vooraf.
Nou treft u het niet want ik ben
net weer bovengekomen uit het
woelige, letterlijk stormachtige
carnaval. De stampers dreunen
mij nog in het hoofd: "En nou
die hendjes de lucht in", tot en
met "Ik heb unne spijker in munne kop" toe. Nou dat heb ik dan
inderdaad en ik beklaag elke
rechtgeaarde zanger die in die dagen zijn stem te grabbel gooit en
verruïneerd door het Heinekennat,

dat weer door ik weet niet hoeveel bedrijfsmedewerkers van
deze multinational bij elkaar is
geblikt en gebotteld, inclusief de
medewerkers die dreigden ontslagen te worden en waarvan dat lot
even voor bepaalde tijd is uitgesteld. Waarna overigens dit
edele nat door carnavalsgasten in
rijen van tien, tegen daartoe uitnodigende gevels weer met het
grootste gemak werd geloosd.
Ik heb het met eigen ogen gezien.
want ik stond erbij en keek ernaar zogezegd. Overigens, ik
kwam het hoogst.
Weet u wat daarna als een soort
van muur-ensemble gezongen
werd ...? Juist ... : "En nou die
ritsen de lucht in, want wij zijn
heerlijk klaar. Er is nu, weer
ruimte, voor 'n pilsje komt u
maar."
De koren en kwartetten zullen ongetwijfeld de draad weer opgenomen bebt?en in dit nieuwe Jaar,
met hun pitch-pipcs te stemmen
voor het nieuwe werk, dat nodig
is om weer op allerlei evenementen voorbereid te zijn. Van plaatselijke optredens tot het tweede
conventie-feest toe, daar wordt
namelijk de maatstaf geijkt die
men voor zichzelf hanteert als
koor of kwartet. Ja toch!

Als ik mij goed heb laten inlichten schroomt men zelfs niet om
daarvoor naar het Walhalla van de
barbershopcultuur af te reizen om
maar zo goed mogelijk te voorschijn te komen op die conventie.
Kan je nagaan hoe griezelig
serieus deze hobby als een soort
levenshobby wordt ervaren.
Nou ja, hoe dan ook, als u maar
na het zingen weer thuis bent.
ln Close-Harmony
Chat Woodshedder

• • • • • • • • • •
KRIJGT DEN BOSCH
EEN BARBERSHOPKOOR?
Op zondag 29 april a.s. wordt in
Gemeenschapshuis "De Sbnger"
om 13.30 uur een open dag gehouden voor mensen uit Den
Bosch en omgeving die belangstelling hebben te gaan zingen in
een barbershopkoor.
Er wordt welwillend meegewerkt
door de "Southern Comfort Barber Mates" en '!. Gals" uit Eindhoven en het "Gents' Quartet" uit
Den Bosch. Hopelijk wordt het
een succes.
Info: Ger van Aart,
tel. 073-416287.

VK-Travel Consult
adviesburo voor reizen en evenementen
Postbus 1071 , 2400 BB Alphen a/d Rijn
Telefoon 01720 • 34848 - Telefax 01720 - 42248

-

lncentieve reizen voor bedrijven en instellingen
Vervoer per vliegtuig, boot en luxe toeringcar
Dagtochten en meerdaagse reizen voor gezelschappen
Organisatie van ~venementen
Verzekeringen

Zaken doen met VK-Travel Consult betekent een ontspannen 'Pre·glow' en een perleetie 'Afterglow'

VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND OFFERTE OF INFORMATIE
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EEN BARBER SHOP UIT 1936

En hier is het dan allemaal begonnen. Niet direct in deze Barber Shop. maar toch wel in zulk soort zaken.
De foto stond afgebeeld in het magazine "Foto". De fotograaf heeft de sfeer uit deze tijd bijzonder goed getroffen. Het bijschrift van de foto is: Walker Evans. New Deal Barbershop. southern town. 1936.
In het vcrleden heb ik ook nog eens een tijdje gezongen in een ensemble dat hoofzakelijk muziek uit het renaissance tijdperk "ten gehore bracht". I dat trouwens anders dan gewoon zingen? Vermoedelijk niet.
Ik realiseer me nu bij het zien van deze foto dat ik - in die tijd dat ik daar zong - een foto gepubliceerd
zou hebben. met daarop waarschijnlijk een fraai paleis met Fran e tuinen eromheen voorzien van beelden
en vijvers.
Ben ik nu vooruitgegaan in mijn muziekkeuze, of ... !
(Redactie)

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

VAN FIETSER
tot

'GOLD MEDALIST'
Op verzoek kreeg de redactie een prachtig verhaal van
Bob Takkenberg een enthousiast barbershopper, aangeboden.
Uit dit verhaal heb ik het belangrijkste overgenomen.

Zo'n acht jaar geleden reisde Bob
Takkenberg uit Tilburg met zijn
Trees door Amerika. Niet zo

maar reizen. neen zij deden dat
per fiets!
ln 86 dagen van de westkust naar
de oostkust. En dan niet 's avonds
uitrusten in een luxe motel met
air-conditioning. welneen. fietsen
en kamperen horen bij elkaar. du!>
samen lekker pinen in een tentje
dat is je ware.
Bob \vas in die dagen nog geen
barbcrshopper. Hij maakte gedurende die reis kennis met ene
Chris en Jeanctte. twee rasechte
barhershoppende Amerikanen uit
Alexandra. Virginia.
Het virus. zoals Bob dat noemt,

deed hij op tijdens de rehearsels
van het Alexandra Hannon izcr~
Chorus (kampioenen van '86 en
'88). Ook de kennismaking met
"Vaudeville" een fameus kwartet
deed Bob besluiten barhershopper
te worden.
Ou i hij in 1982 lid geworden
van "Hean of Holland Chorus"
te ieuwegein.
In 1986 deed Bob mee als gastzanger met de "Dolphin Barber
Mates" uit Harderwijk die een
reisje naar o.a. Boston maakten
en daar samen met de "Sweet
Adelines" uit !Jsselstein in een
13
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show optraden. Ondertussen
wordt tante Pos rijk van alle informatje zoals muziek. cassettebandjes etc. die over en weer
gestuurd worden tussen Bob en
Chris.
Hun vriendschap ging zover. dat
de Amerikaanse vrienden tijdens
de DABS-conventie in Veldhoven
thuis bleven om via de telefoon te
vernemen of Bob's koor (HOHC)
kampioen was geworden.
Ja dus, maar jammer genoeg kregen de koorleden geen aandenken
aan hun kampioenschap.
Chris en Jeanene uit de States
hadden zo met Bob te doen, dat
ze besloten hem een aandenken
aan het kampioenschap te schenken.
Hieronder staat de medaille afgebeeld.

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

BIRR INTERNATIONAL

B.A..RBERSHC>P
SINGING COMPETITION
BIRR VINTAGE WEEK
10-19 August, 1990

Birr International
Barhershop Singing
Competition

In de Ierse stad Birr vindt van 17
tlm 19 augustus 1990 de Ierse
Barhershop Conventie plaats.
De Ierse Association of Barhershop Singers {lABS) is in
augustus 1988 in Birr opgericht.
Haar eerste conventie in '89 vond
eveneens plaats in Birr. In 1991
zal de conventie, zo heeft men

DABS heeft overigens beloofd alsnog een speldje te geven aan de
leden van "Heart of Holland
Chorus''. Wat in het vat zit verzuurd niet zuUen we maar zeggen. Zeker is dat dat DABSspeldje niet zo mooi zal zijn als
Bob's "Gold-Medalist" medaille.

besloten, plaatsvinden in Limerick. ln de verdere toekomst zullen ook andere steden in Ierland
in aanmerking komen.
De lABS heeft zich tot doel ~e
steld de organjsatie uit te bre1den.
Dat is een van de redenen om
conventies ruet alleen in Birr te
houden, met de nodige PR zal

MOBOUWB.V.

(Redactie)

LEVERANCIER t!,4N DROGEAFBOUWSYSTEMEN

Postbus 2032, 5300 CA Zaltbommel
Telefoon (04180) 16350 - Telefax (04180) 14322

14

DABS-TUNES
ook in die andere steden bekendheid gegeven worden aan barbershop.
De relatief kleine organisatie,
zeven koren en twee kwarteuen.
had tijdens de afgelopen conventie veel belangstelling. Een enorme toeloop van publiek naar het
jaarl ijks terugkerende wijnfeest in
Birr was hier mede oorzaak van.
Bovendien is Birr een gezellig
toeristisch stadje compleet met
kasteel en fraai aangelegde
tuinen. Een leuk oord om een
conventie te houden.
Ook u barhershopper kunt deze
lABS-Conventie bijwonen en misschien de DABS vertegenwoordigen.
De conventie start op vrijdag 17
augustus. Op zaterdag zijn er de
wedstrijden en een grote show.
Op zondag is er o.a. de sluitingsceremonie. Uiteraard alles op z·n
Iers. Ik denk dat het er gezellig
aan toe zal gaan.
Informatie voor accommodatie en
kaarten kunt u krijgen bij:
Ann Richie, 20 Emmer St. Birr.
Co. Offaly. Phone : 0509-20051.

(Redactie)

w.?lf4ba eet»td/

WORLD'S LARGEST NUMBER
OF BIRTHDAY CAROS
(Tens ofThousands)

PIONEER D ISTRICT'S
r&liJ@//.:?'75'ff-.rl~~

$0fi!Jt

( Cetebrate With Our 1st District)
All Barbershoppers, Spouses,
Friends, Everyone I
MAlt. CARDS NOW TO :
HAPPY BIRTHOAY, PIONEER
P.O. BOX 50
BATTLECREEK MI. 49016
('Jig,

11 Return ~-&f:ftgJBii~Qtt OfJn/)

CARD CEREMONY1PIONEER SPRING CoNVENTION

-

) APRIL27-28, 1990-BattfeCreek,Mf.
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NEDERLANDS FESTIVAL AMERIKAANS KOOR VIERT
VOCALE 50-...JARIG BESTAAN
Vanuit Amerika is er het verzoek
Het zou leuk zijn dat er tussen
ENSEMBLES gedaan
om medewerking te verle- die duizenden kaanen ook een
Op zaterdag 17 maart a.s. in het
Kasteel Heeswijk te HeeswijkDinther (N.Br.) vlakbij Den
Bosch wordt tussen 15.00 uur en
22.30 uur het 4e Nederlands
Festival voor Vocale Ensembles
gehouden. Dit festival wordt georganiseerd onder auspiciën van
de KNZV en staat in ons land
bekend om zijn hoge niveau.
Ensembles tot maximaal 16 leden
brengen veel klassieke muziek
maar ook close-harmony en ook
. . . barbcrshop.
Op uitnodi~ing zal het '"Gents·
Quartet" Uit Den Bosch deelnemen aan dit festiva l.
Kaarten à f 10,-- telefonisch bij:
R. Dekens 04192 · 16510.

nen aan een daar te houden

300-tal vanuit Nederland bij zijn.

Verjaard agskaa rtakti e .

Doe mee, en swur je kaart voorzien van naam en adres én clubnaam naar onderstaand adres:
Happy Birthday Pioneer
P.O. Box 50
Battle Creek MI 49017
USA

"The Pioneer District Of Michigan And Western Ontario" opgericht in 1940 viert haar 50-jarig
bestaan als club.
De PR-afdeling van deze vereniging heeft een aktie op touw gezet. 'vaarbij men alle barhershoppers binnen en buiten de USA
vraagt. een verjaardagskaart te
sturen.
Dit moet uiterlijk op 31 maart
1990 bij hen binnen zijn.
Zij houden van de ingezonden
kaarten een expositie, en zullen
tevens meedingen naar een vermelding in het beroemde
Recordsboek.

Doe de kaart in een envelop met
vermelding "luchtpost".
De portokosten zijn f 1.50.
Probeer een zo Nederlands mogeI ijk uitziende kaart te sturen.
Door mee te doen blijkt wederom
dat wij een volwaardig lid zijn
geworden van de SPEBSQSA.
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