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TEN GELEIDE 
Voor u ligt 'Dabs-Tunes· verha
lend over de achter ons liggende 
ba rbershop-gebeu ncn issen. Maar 
de redactie leeft in haar gedach
ten al verder. Jawel, de vakantie! 
Voor velen buiten het barhershop
leven een hoogtepunt. Samen met 
het gezin of familie erop uit. 
Barhershop wordt nu eenmaal 
niet in gezinsverband beoefend. 
dus is de vakantie voor veel 
actieve barhershoppers dé gele
genheid met vrouw en kinderen 
eens lekker te ontspannen. Zo 
ook dus de redactie. 
Dat er veel. laten we zeggen. 
nogal wat actieve barhershoppers 
zijn. bi ijkt uit de ledenlijst. Het 
aantal kwartetten groeit gestaag. 
Een goede ontwikkeling binnen 
DABS. 
Dat met name deze nieuwe kwar
tetten ook nog iets kunnen preste
ren. bleek uit het onlangs gehou
den Harmony College te Eist. 
Diverse 'nieuwelingen' lieten op 
waardige wijze van zich horen. 
Het val t niet mee om met je nieu
we kwartet op te treden voor zul
ke kritische luisteraars. Tk weet 
daar zelf alles van. 
Een grote pluim voor deze bar
hershoppers in spee. 
Overigens was het Harmony Col
lege op de Veluwe zeer geslaagd. 
Verderop in dit blad treft u een 
artikel aan over deze happening. 

In de Sweet Adelines organisatie 
gebeurde ook het een en ander. 
Deze 'andere' damesbarbershop
club hield in Engeland een con
ventie met een geweldig resul taat. 
De 'New Land Singers· uit 
Lelystad werden kampioen. Van 
harte dames! 

Hoe dit allemaal verliep leest u 
eveneens elders in dit blad. 

Inmiddels worden door het 
Convcmic-tcam, onder aanvoering 
van Jack Stekclenburg, vele ac ti
viteiten ondernomen. Alle OABS
koren en -kwartetten hebben een 
brief van het bestuur ontvangen 
met daarbij ingesloten een aantal 
formulieren voor opgave aan de 
DABS-Conventie '90 in oktober. 
Wanneer in juli en augustus ZO\vat 
iedereen van zijn of haar vakantie 
geniet. worden door het Conven
tie-Team de laatste beslissingen 
genomen om de conventie gladjes 
te laten verlopen. 
Voorwaar geen sinecure. 
De verwachting van het Bestuur 
en het Conventie-Team zijn o.a. 
veel inschrijvingen. Met name de 
kwartetten-competitie zal druk be
zet zijn. 
Oe huidige 'zang-top' zal zich 
volgens 'kenners' heel wat meer 
moeten in pannen dan vorig jaar. 
Voor barbershop-Nederland een 
goede ontwikkeling. 

Ervaringen van koren en kwartet
ten in het buitenland blijven leuk 
om te volgen. De 'Southern Com
fort Barber Mates' en :Gals' zijn 
in Exeter. Engeland geweest. 
Een verslag treft u elders in dit 
blad aan. 
Een ander avontuur gaat het 
'Gents' Quartet' uit 's-Hertogcn
bosch tegemoet. Wanneer er zich 
geen strubbelingen voordoen. ver
trekken zij op 27 juli a.s. naar 
Amerika. De redactie sprak met 
hen hierover. 

Ook in ·s-Hertogenbosch is een 
voorzichtige start gemaakt met 
een barbcrshop-koor. De naam 

belooft alvast wat: 'Duke Town 
Chorus·. 
Wij wensen de initiatiefnemer en 
dirigent Ocr van Aart veel succc~. 
Met belangstell ing volgt de redac
tie de ontwikkelineen aldaar en 
houdt u uiteraard ~p de hoogte. 

Bovenstaande mededelingen zijn 
allen van positie1·e aard. Jammer 
is het daarom te horen dat Han~ 
Eekels (Vice-President) aangekon
digt heeft met onmiddelijke in
gang te stoppen met barbershop
activiteiten. zoniet dan in ieder 
geval minstens 'gas· terug te 
nemen. 
Helemaal duidelijk is deze zaak 
nog niet zo constateert de redac
tie. Wat we wel constateren is. 
dat dit een geweldige klap is voor 
DABS. Hans heeft zoveel zaken 
geïnitieerd binnen DABS die nu 
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DABS-TUNES 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ORGANISATIE EN LEDEN VAN DABS 
BESTUUR 
• P r e s I d e n t THEO C. VAN DIJK 
Molenstraat 18. 5211 OR 's·Hertogenbosch 
Telefoon 073-145550 
•V /ce-President 
Vacature 

• S e c r e I e r y AAT J. SNELLINK 
Hanskamperweg 5, 6741 CA Lunteren 
Telefoon 08388-3664 
• T r e e s u r e r GOMMERT BURGER 
Steenv.eg 15. 4423 AL Schore 
Telefoon 01102·43580 
Bank: Amro-bank Kapelle 
t.n.v. DABS. nr. 49.66.83.632. 
Giro van de bank: nr. 1068635. 
• Pub/IcRelel/ons TON VAN AART 
Derde Morgendreef 20. 
5233 NK 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-421191 
• Mu s/cel CoiJrd l netor 
BOB SLAVENBURG 
Seringenstraat 26. 4131 BC Vianen 
Telefoon 03473-nno 

LEDEN KOREN 
APELDOORN 
BHC - ABC The College Barbers 
Secr. : T. Vermeulen. Bouwmeestershoeve 13. 
7326 AM Apeldoorn. Tel. 055-420284. 
Repetitie: woensdag 20.00 · 22.00 uur. 

BRU SSEL 
BHC - Capltal Chordamen 
Secr.: J. Stemerdtnk, Wilde Rozenlaan 8. 
B-1970 • Wezembeek·Oppem. België 
Tel. 32·2-7317461 
RepetitJe: vrijdag 20.00 • 22.00 uur. 

EDE 
BHC • The Mldland Harmonizers 
Secr .: J. van de Pol. Anemoon 12. 
6721 ZB Bennekom. Tel. 08389-17231. 
Repetitie: donderdag 20.00 • 22.30 uur. 

EINDHOVEN 
BHC - Southern Comfort Barber 
Mat es 
Secr.: F. Visser. Burg. Vogelspad 14, 
5616 JK Eindhoven. Tel. 040-526463. 
Repetitie: woensdag 20.00 · 22.30 uur. 

GOES 
BHC-The Gaggllng Ganders Gang 
Secr: J Kooning. Elenbaasstraat 1. 
4458 AE 's Heer Arendskerke. 
Tel. 01 106·1980 
Repetitie: donderdag 20.00 • 22.30 uur. 

HARDERWIJK 
BHC - The Dolphln Barber Mates 
Secr.: H. Lepelaar. Jan Mankestraat 21, 
8072 ZA Nunspeet. tel. 03412-57778 
Repetitie: woensdag 20.00 uur. ~"l~ 
LEL YS TAD 
BHC - The Seabottom Singers 
Secr.: Vl. Zaalmink. Jol 30-29, 
8243 HA Lelystad. Tel. 03200-27785. 
Aepetttie: woensdag 20.00 - 22.30 uur. 

DE MEERN 
BHC - The Mldholland River Blenders 
Secr.: P. Meijer. Antilopespoor 458. 
3605 VM Maarssen. Tel. 03465-73005. 
Repetitie : dinsdag 20.30 · 22.30 uur. 

NIEUWEGEIN 
BHC - The Heart of Holland Chorus 
Secr.: G. van de Grijn. Postbus 291 . 
3430 AG Nieuwegem. Tel. 030-714484 
Repetitie: dinsdag 20.00 - 22.30 uur. 

V LISSINGEN 
BHC - Coastline Chorus 
Secr. : H. Blaauw. 
Oude Middelburgse Haven 2. 
PA Veere. Tel. 01181-1964. 
Repetitie: dinsdag 20.00 uur. 

WINTERSWIJK 
BHC • The Greyhound Barbershop 
Singers 
Secr.:P. Kos, Scholtenenk 43, 
7101 SJ Winterswijk. TeL05430-17839 
Repetitie : woensdag 19.45 • 21.30 uur 

ZAANSTAD 
BHC - Whale City Sound 
Secr.: 8. Seerepoot, Postbus 413. 
1500 EK Zaandam. Tel. 075-163728. 
Repetitie · dinsdag 

LEDEN KWARTETTEN 
BRUS SE L 
BHQ - Single Act 
Info: Undley Gram. Rue de Louvain 23. 
5998 Beaucheraln. TeL 010·866725 

EDE 
BHQ - Mldland Blend 
Info: J. van de Pol, Anemoon 12. 
6721 ZB Bennekom. Tel. 08389-17231. 

HARDERWIJK 
BHQ - Mld Four 
Info: 8. Taylor. Trumanlaan 23. 
3844 BE Harderwijk, TeL 03410-15471 . 

HEEZE 
BHQ - Wa'nklank 
Info: K. Lindner, Rul 14, 
5591 TW Heeze. Tel. 04907-2198. 

'a • H E R T 0 G E N B 0 S C H 
BHQ · Gents' Quariet 
Info: T. van Aart. 3e Morge~cfreef 20. 
5233 NK ·s-Hertogenbosch. 
Tel. 073-421191. 

NIEUWEGEIN 
BHO - For Pleesure 
Info: W Elsink, Nachtegaal 16. 
3435 AK Nieuwegein. Tei.03402-37313. 

NIEUWEGEIN 
BHO • High and Mighty 
Info: A. Oannenburg. Reigersbek 118. 
3434 XP Nieuwegein. Tel. 03402-64947 

NIEUWEGEIN 
BHQ • Why Four 
Info: J. Kemme. Hindeweide 15. 
3437 EJ Nieuwegein. Tel. 03402-49699. 

NIEUWEGEIN 
BHQ - Spectacle 
lnlo: J. van Rooijen. Pr. Bernhardstraat 2. 
3417 AD Montfoort . Tel. 03484-1474 

RHENOY 
BHQ - High Deflnition 
Info: B. Bouwer. Oe Brink 7 
4152 GA Rhenoy, Tel. 03458-3437 

UTRECHT 
BHQ - Special Blend 
Info: W. van Basten. Weerdsingel OZ 33B 
bis. 3514 AC Utrecht. Tel. 030-714484 

VELDHOVEN 
BHQ • Flfth Olmension 
Info: H. van der Zanden. Kleiné Vliet 1A 
5507 PX Veldhoven, 
Tel. 04905-2414 I 04970-13094 

VI!..ISS INGE N 
BHQ - Special Delivery 
Info: L. Schoute. Kasteelstraat 54. 
4381 SL Vlissingen. Tel. 01184-13164. 

VLISSINGEN 
BHQ - runalles 
Info: J. Francois, Torentrans 94. 
4336 KG Middelburg. Tel. 01180-12068 

WAGENBERG 
BHQ - De Sox B.S.O.S.T. 
lnlo: J . van Wonderen. Dorpsstraat 11. 
4845 CC Wagenberg. Tel. 01693-3346. 

W II NTERSWIJK 
BHQ • Just For Fun 
Info: The Greyhound Barhershop Singers 
(aspirant lid) 

ZAANDAM 
BHQ • The Bards 
Info: H. Hoeksema, Kerkemeer 4. 
1921 XW Akersloot. Tel. 02513-15206. 

ZAANDAM 
BHO - Four-leaved Clover 
Info: H. Klein Haneveld. Eendracht· 
straat 61, 1541 AE Koog a/cl Zaan 
Tel. 075-702387 

ZAANDAM 
BHO • The Mlll Mates 
Info: J. Vlug. Saenrecfamstraat 40. 
1506 JT Zaandam. Tel. 075-173174 

ZOELMOND 
BHQ- Flnal Decision 
Info· H. Pekelharing. Dorpsstraat 5. 
4111 KR Zoel mond. Tel. 03453-279 t 
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DABS-TUNES 

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

FRC>IVI THE CHA.IR 

Voor diegenen 
die het week
end in El t 
hebben mee
gemaakt. zal 
Jim DeBu~man 
vermoedelijk de 
meeste indruk 
hebben ge-

Then C. wn Dij!. maakt. Als je 
nooit eerder 

met een beroepsbarbershopper 
bent geconfronteerd is het wel 
even wennen. Het enthousiasme 
van Jim. die we dankzij onze af
filiatie met de SPEBSQSA naar 
Holland konden halen is zo 
groot. zo eerlijk zou ik wi llen 
zeggen. dat het sommigen van 
ons overkomt als een soort 
religie. Misschien zijn wij Neder
landers ook wel erg nuchter en 
vinden we spontaniteit van vol
wassenen maar ·gek·. Hoc dan 
ook ook. het was een genoegen 
onder Jims· gehoor te kunnen 
zijn. zonder daarmee afbreuk te 
doen aan de andere docenten van 
dit goed opgezeue tweede Harmo
ny College in Nederland . 
Ik denk dat we de juiste formule 
nu wel hebben gevonden: goed
kope behuizing vanwege de slaap-

zaaltjes. simpele maaltijden. 
goede onderwerpen en een minj
mum prijs voor dat geheel. 
In de Raad \'lln Afgevaardigden 
(RvA). zal dan ook worden voor
gesteld Eist in ons jaarlijkse pro
gramma op te nemen. 

Hartverwarmend was voorts dat 
leden van verschillende 'chapters· 
acte de presence gaven toen eind 
april. Ger van Aart een barher
shop-introductie-middag organi
seerde om te komen tot oprich
ting van een barhershop-koor in 
's-Henogenbosch. 
Deze morele en daadwerkelijke 
ruggesteun siert ons barbershop
pers, en bewijst temeer dat dank
zij onze hobby we er een stel 
vrienden bij hebben. 

We kennen allemaal de kwalitei
ten van onze Vice-Presidem Hans 
Eekels. die helaas wegen drukke 
werkzaamheden moet afhaken. 
Han . ook vanaf deze plaats nog
een hartelijk dank voor je inzet. 
kennis en kunde. 
Je draaide nog niet zo lang mee. 
maar je bracht zoveel k\valiteit 
mee dat we je helemaal niet kun
nen missen. Het zij echter zo. 

TAPPERIJ 

EETCAFÉ 
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DE EETERIJ 
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden. 

Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073 - 145884 

raarstie zullen \\C zoeken naar 
een opvolger zodat \\C zonder te 
veel vertraging de inge lagen weg 
kunnen vervolgen. 

De vakanties kondigen zich lang
zamerhand aan. Voor het Gents' 
Quartet uit 's-Hertogcnbosch een 
zeer spannende tijd. nu we naar 
Amerika gaan om het Harmony 
College in St. Joseph. Kansas. te 
gaan volgen. 
Even mijn eigen betrokkenheid 
vergetend wens ik de heren goede 
reis en veel succes in de States. 
Meer kennis en expertise van het 
barhershop-gebeuren is van hane 
welkom in Nederland. Hopenlijk 
volgen de komende jaren meerde
re kwartetten deze opleiding. 

Verheugd ben ik over de goede 
amenwerking die er nu is tu sen 

de men en die de conventie voor
bereiden en het vori!!e 
Com'entie-team. -
Zo zien we dat ln Harmon} · een 
diepere betekeni kan hebben. en 
zo hoort het. 

Theo ran Dijk. Presidem 

• • • • • • • • • • 
DATABANK 
BARSERSHOP 
Mag ik me voorstellen; mijn 
naam is Gerrit van Dolder uit 
Lelystad (Flevoland) en barber
sthopper in hart en nieren. 
Mede door deze hobby heb ik 
veel te maken met organisatie van 
barbershop-zaken. 
Door de tijd heen is mij gebleken 
dat het organi~ercn van barher
shop-activiteiten in Nederland een 
probleem i~. Men \\Cel niet van 
elkaar wm en \\aar er JCI!> wordt 
georgani eerd. Logi,ch ooi... met 
name onze OABS i aardig aan 
het groeien. 
Maar het il, \\Cl la tig Meed 
tegen data aan te lopen die uitein
delijk toch nog bezet zijn. 



Een goede ophb,ing i~ dun oo~ 
een databan~ . 
Er i~ dan één centraal punt in on' 
land waar alle l!el!cven' \\orden 
opge~lagen en ~er\\ Cr~t tot een 
volledige agenda. 
Elk k~>r. rwartct of indi' itluck 
barber~hopper kan zijn of haar 
informatie hier kwijt. tclefoni~ch 
of schriftelijk. 
De bedoelim! b. dat alle drie de 

ederland se -barber hop-organi. a
ties hieraan meewerken: DABS. 
Holland Harmony en Sweet Ade
lines. Eerst dan kan van een com
plete agenda ge. proken worden. 

Het voordeel is duidelijk. 
Wanneer iemand een show of an
dere activiteit organiseert. is de 
verwachting dat de zaal vol zi t. 
Dat lukt met een goede Oma
bank . 

Nu tuit u mi~'chicn denken. Jat 
!!aat zeker weer !!Cid ko~ten. 
Neen dm.: niet n1eer dan een 
po~11cgcl of een telefoontje van 
U\\ ~<lilt. 
Met behulp V'Jn mijn computer. 
die door u !!C\oed wordt met in
formatie. komt zo vaak ah nodi!! 
i~ informatie naar koren en kwar
tetten. 
Ou~. geef al uw plannen ten aan
zien van uitvoeringen e.d. com
pleet met adressen. data. ook 
voor kaartverkoop. tijden. prijzen 
en medewerkenden door aan mij 
en het wordt gepubliceerd. 

U moet dit niet zien als een be
moeienis van DABS in uw koor 
of kwartet-agenda. neen dit is be
doeld als een onafhankelijk steun
punt voor en door alle barber
shoppers(sters) in Nederland. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
HARTELIJK BEDANKT !! 

a vele weken van voorbereiding. 
\vaar letterlijk overal aan gedacht 
is zoals promotic via affiches. lo
kale omroepen. diverse kranten 
en 's-Hertogenbosch en omgeving 
- zelfs tot parochie-blaadjes toe -
en het lokale TV-station (BLOS). 
was het dan eindelijk zover. 
Op die zondagmiddag 29 april 
om 12.00 uur arriveerden de 
·southern Comfort Barber Mate!.' 
en 'Gals'. het 'Gents' Quartet' en 
'Fifth Dimension·. 
Zij waren het die de ondersteu
ning en muzikale omlijsting ,·er
zorgden. 
Jongens het w·Js grandioos. 

Wat heeft deze lntroductie
barbershop-middag·. om tot op
richting te komen van het 'Duke 
Town Chorus·. nu eigenlijk opge
bracht'? 
Er waren ondanks het veel te 
mooie weer toch nog een 35-tal 
niet barbershopper~ komen opda
gen. Van dit groepje hebben zich 
meteen 11 personen officieel aan
!!emeld ab lid. 
baarnaast zijn a nog een 5-tal 
mondelinoe toczeooinoen. \\Uar
\·an later ~.al blijk~~ ~tij al\rfog 
lid \\iJlen \\lllllcn . 
De :.tart b rcddijk. hOC\\d i~ 

meer aanmeldingen had verwacht. 
Maar zoals gezegd misschien had 
het goede weer een negatieve 
invloed. 
Verrassend \vas de belam!stellin!!. 
van Harderwijkse en Edese bar~ 
bershoppers. Hun aanwezigheid 
zorgde voor een gezellige after
glow-sfeer in gemeenschapshuis 
·oe Slinger·. 

Gaarne maak ik van deze gele
genheid gebruik om Ton van Aart 
en Henk van Buuren te bedanken 
voor hun hulp. resp. bij het 
opstellen van het promotie-plan 
c n de presental ie van deze m id
dag en natuurlijk ook het Bestuur 
van DABS voor hun belangrijke 
steun. 

Het 'Duke Town Chorus· is hard 
aan het studeren om de .::at-songs 
er snel in te hebben. ~ 
U hoort v;m ons!! 

Ger l'<ln Aart - MD 

DABS-TUNES 

llla~tr wie \\'eet. mi~~chien later 
voor een groter gebied. 

Elk koor en ~\\artct Lal h1cr 1)(11.. 

nou een mailin!! mw ontvangen. 
He~<!ft u \' r:lgen~ hel nf 'chriji' 
naar: 
DATABA:--JK BARSERSHOP 
Gerrît van Dolder 
Kempenaar 10-49 
8131 GA Lcly~tad 
Tel. 03100 - 30854 
(na 19.00 uurl 

• • • • • • • • • • 
(venolg van pagina I) 

voorlopig blijven liggen. Heel 
jammer. want nu kan waarschijn
lijk het vijf-jarenplan niet gehaald 
worden. 
Enfin. problemen te over. 
Het Bestuur hoopt op korte ter
mijn meer duidel ijkhcid te kun
nen verstrekken. zo vcrtelde Pre
~ident Theo van Dijk. 

Zo u ziet dat ·oabs-Tune~· weer 
aan.li!!. \'OI zit met artikelen. 
Jamn1er is echter dat ondan~~ 
veel aandringen in de RvA
vcrcaderingcn. er nog zo weinig 
ad,:enentie~ in ~taan.~Tnch is dit 
een noodzaa~ die door velen niet 
~ericu!\ wordt !!enomcn. 
Alle aardige dingen ~o~ten geld. 
zo oo~ on; clubblad . Ou' IMl!!
maab: ~unt u ad' erteerder' ,~in 
den. laat dctc hellen naar: 
cm -.QII!)J. 

Rcr.J. - 1i111 wn A:m 
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DABS-TUNES 
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HARMONV COLLEGE 1990 
Voor een actief workshopvolgend 
barbershopper blijven na zo'n 
weekend een aantal dingen han
gen. Soms onbelangrijk. maar 
toch. 
Als je eens terugkijkt in je leven 
sta je ~oms versteld van de onbe
langrijke dingen die je onthoudt. 
Zo kreeg il.. elke zondag van mijn 
oma één kwartje \'OOr een ijsje. 
Dat is ZO\Vat het enige dat ik me 
herinner van oma. Misschien niet 
aardig. alhoewel. 
Van dit Harmony College zal mij 
vermoedelijk bijblijven. dat koffie 
en ook thee slecht zijn voor je 
lichaam. Met acht kerels slapen 
op één kamer. waarvan er min
stens twee pogingen hebben on
dernomen in hun slaap de halve 
Veluwe om te zagen. Tjonge wat 
een . nurken •. 
Dat il.. mij knap oud voelde bij al 
die jonge Demokraatjes (de ande
re ga,ten van de jeugdherberg). 
en ... dat 'All The Gold In Cali
fornia' door verschillende kwartet
ten werd gezongen. terwijl 
bekend mnet zijn dat het geen 
ba rbe rshop-song is. 
Zijn dit nu de negatieve kanren 
\'an dit weekend? ee hoor. zeker 
niet. 

Kynas10n uit Engeland. Hans 
Eekels, Bob Slavenburg en Ruud 
van Oorschot van DABS maakten 
van dit weekend een succes. Door 
hun vakmanschap, op ontspannen 
wijze gebracht, bleek dit Hanno
ny College weer veel anders dan 
dat van 1988 in Nuland. 
De kwartetten die optraden (een 
nieuw fenomeen) tussen de ver-
chiliende workshops bleek een 

goede greep van het Dagelijks 
Bestuur. 
De kwartettenwedstrijd op de aan
staande Conventie in oktober zal 
een swk interessanter worden dan 
verleden jaar. Op mijn vraag aan 
de jury omtrent het gescoorde 
aantal punten bij Sound. bleek bij 
sommige kwartetten een stuk ho
ger te liggen dan op de laatste 
Conventie. 
Conclusie: gelukkig veel progre -
sie zowel in kwaliteit als in k\van-
ti te it. 

Maar il.. kan niet alle po itie\'e 
zaken vermelden. want dan zou 
deLe 'Dah\-Tune,· 1eker dubbel 
zo dik worden en daar heeft de 
DABS nu juiM geen geld \'OOr. 
Ou~ I'OOrnamelijk uit zuinigheids
overwegingcn hou ik het maar 
kon. Final Decision 

Jim DeBu~rnan uit Amerika. John 
Gram. Rod Butcher en Dalc 

Om 10.30 uur neerklonk 'The 0/d Songs· 
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Boeiende workshops. dat was de 
algemene opinie. 
DABS is goed voor de dag geko
men, met name de keuze van de 
lokatie en docenten was buiten 
kijf. Hoewel. met veel regen zou 
'Oe Eikelkamp· nogal modderig 
zijn. 
Met deze formule kan er elk jaar 
een Harmony College worden ge
houden. dat bleek ook uit de op
komst: zo'n 135 barbershoppers. 
Niet gek gescoord! 

Red. - Ton van Aart 

Gents· Quartet 

High and Might) 



High Definition 

Four-leaved C/over 

De Sox 

Specmcle 

• • • • • • • • • • 
THE FUNNY FACES 
GALERV 

firn DeBusman 

Rod Butcl1er 

Dale Kynasron & John Grant 

fust For Fun 

For Pleasure 

Special Blend 

Fow\: Ron<~ld Mee' en Ton '~'" Aarl Filth Dimension 

DABS-TUNES 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
EEN GEZELLIG VERVOLG VAN HET H.C. 

Niet iedere MD rijdt p;wrd ... 

Nog een kwartet ... 

REYNOTRADE 
Aluminium produkten met toekomst 

om~o~~m&~ 
AEYNOTAADE MAAKT DEEL UIT VAN AEYNOLDS ALUMINIUM HOLDING SV 
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• • • • • • • • • • 
RONDOM DE 
BESTUURSTAFEL 
In de afgelopen Bestuurs- en 
RvA-vergaderingen zijn nogal wat 
belangrijke beslissingen genomen. 
De meesten zullen u al wel be
kend zijn. Maar toch wil ik de 
belangrijkste even de revue laten 
passeren. 
Wat ieder aanspreekt in een 
barhershop-jaar is de conventie. 
Logisch dus dat in een betrekke
lijk vroeg stadium op bestuursni
veau hierover van gedachten werd 
gewisseld . 
Vanwege de 'verbreding' van het 
Conventie-Team lag het voor de 
hand dat in het huidige team wij
zi~ingen zouden komen. 
Uueindelijk werd Jack Stekelen
burg (bij Holland Harmony wel 
bekend) bereidt gevonden de taak 
van Conventie-Manager op zich te 
nemen. 
Rondom Jack verzamelde zich in
tussen een aantal dames, zowel 
van het vorige team als nieuwe
lingen. 
Dit team, zo kan ik u verzekeren. 
verzet momenteel bergen werk. 
In eerste instantie heeft Jack. toen 
nog samen met Hans Eekels, op 
verlOek van het Bestuur gezocht 
naar een alternatief voor 'Konings
hof'. 
De redenen waren vrij simpel. 
Het Dagelijks Bestuur was una
niem van mening dat het beter 
kon. 
Hiermee wordt bedoeld, de zaal. 
de akoestiek. de belichting en het 
toneel. Zij hebben niet de theater
kwaliteit die barbershopkoren en 
-kwartetten verdienen. 
Het publiek (als barhershopper 
kan je niet zonder) heeft geen 
goed zicht op het toneel en zit op 
beroerde stoelen. 
Dit waren voldoende argumenten 
om te gaan zoeken naar alterna
tieven. 
In de RvA-vergadering van 24 
maart j. l. werden deze allernatie
ven grondig besproken. De \'OOr
keur van het Dagelijks Bestuur: 
het Congresgebouw in Den Haag 
werd uiteindelijk door de RvA 
niet gehonoreerd. 
Men koos voor 'Koning~hol' te 

Veldhoven om een aantal redenen. 
Velen hadden het daar naar de 
zin en de nadelen zoals eerder 
genoemd bleken voor de meesten 
geen probleem. 
Na telling van de stemmen: 28 
voor. 14 tegen en I blanco. werd 
besloten de Conventie '90 op 
26 en Tl oktober in 'Koningshof 
te houden. 
Overigens waren de tegenstem
mers voor een conventie in febru
ari '91 in Lelystad. Dit goede al
ternatief werd door het Bestuur 
overigens ook voorgesteld, doch 
daar eerder door de RvA was 
besloten een conventie te houden 
in 1990 werd voor 'Koningshof 
gekozen. 

Nog een belangrijke beslissin~ 
moest genomen worden: verkie
zing President DABS en PR
officer. 
Theo van Dijk, de huidige Presi
dent, moest aftreden volgens 
schema, maar stelde zich herkies
baar. Daar de President in functie 
moet worden gekozen werd een 
schriftelijke stemming gehouden, 
zulks op verzoek van Theo zelf. 
De uitslag 42 voor en l tegen 
was verheugend en dus begint 
Theo. gesterkt door de achterban, 
aan een tweede periode. 
Ook Ton van Aart (PR-officer) 
was aan herverkiezing toe. 
Bij acclamatie werd hij herkozen 

MOBOUWB.V. 
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zodat het Dagelijks Bestuur blijft 
zoals het is. Hoewel... een maand 
later kondigde Hans Eekels aan te 
stoppen met alle barbershop
activiteiten. Jammer. wat nu ? 
Naarstig wordt gezocht naar een 
vervanger. Niet simpel. 

Op de laatste RvA-vergadering (12 
mei) werd weer een belangrijke 
bes1issing genomen. 
Om de DABS draaiende te hou
den. en hiermee wordt niet be
doeld de inzet van alle bestuurde
ren (RvA en DB), maar het 
financiële aspect. er moest iets 
gebeuren. 
Al vanaf het begin van de oprich
ting van DABS was er ·het 
BUMA-probleem. 
Wanneer men repetities houdt die 
openbaar zijn en uitvoeringen 
geeft is men verplicht aan de BU
MA gelden af te dragen. 
Dat kan voorkomen worden door 
jaarlijks een bedrag aan BUMA 
te betalen. Zoniet, dan loopt men 
de kans een verbaal te krijgen. 
Zo'n verbaal kan hoog oplopen. 
Welnu, dit probleem leek maar 
niet opgelost te kunnen worden. 
Op uitdrukkelijk verzoek van de 
RvA heeft het Dagelijks Bestuur 
een oplossing bedacht. 
Een contributie-verhoging van 
f I.-- per lid per maand zou alle 
problemen oplossen. Van deze 
gulden gaat ±f 0.55 naar de 

•i 

LEVERANCIER V,4N DROGE AFBOUWSYSTEMEN 

Postbus 2032. 5300 CA Zaltbommel 
Telefoon (04180) 16350- Telefax (04180) 14322 
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BUMA. zodat elk koor en kwar
tet geen BUMA verplichtingen 
meer heeft. Het restant i~ noodza
kelijk om de organisatie DABS 
financieel drdaiende te houden. 
Hiermee hopen RvA en DB met 
name de liquide problemen waar 
de penningmee~ter mee kampte. 
te hebben opgelo~t. 
Er werd wel een ~te,· ige di~CU\'Iie 
oevocrd om alle aroumenten te 
benadrukken. e 
Doch de O\ crerote mcerderhen.l 
van de RvA \\~a., het met het \Onr

~tel een:.. zodat per I juli a.\. dc 
contributie op f 2.50 per maand 
komt. 

ln de volgende Dab.,·Tune., hoort 
u meer over beMuurszakcn. 

PR - Ton 1'<111 Aart 

• • • • • • • • • • 

Eind april trof een groot gedeelte 
van de bij DABS aangesloten 
members van de Association 
elkaar in Eist op de Veluwe. 
In luxe barakken met. per zaal 
acht man om te kunnen knorren 
en in goed uitziende grotere 
ruimten. werd driftig 'gek,vane!' 
en 'gekoord'. als het ware. 
Zo'n werkweekend (voor honderd 
piek) onder ideale weersomstan
digheden, bleek weer eens geen 
noodzakelijk kwaad om de punt
jes, opnieuw, op de i te zetten . 
Dit gebeurde onder rabbinaal toe
zicht van onder andere Jim De
Busman (USA) en nog enkele an
dere prominenten zoals; John 
Grant, Rod Butcher en Dale Ky
naston (British representatives for 
barhershop singing). 
Jim. een soort Amerikaanse bar
hershop-apostel met een water-

10 

pergulator constant bij de hand. 
wi~t. met zijn nogal gedrongen 
postuur. elke barhershopper te 
inspireren en zov:aar tot ongeken
de prestaties te loodsen tijden 
zijn sessies. 
ledereen kon daar individueel ge
bruik van maken. staande of li!!
gend op een tafel. her maakte niet 
uit en dan kwam de stem als 
nooit te voren op geweldige "ijze 
door zijn toegepaste techniek te 
voor.,chijn 
Jim liet dan. tijdens de middenrif 
behandeling het hoofd als een 
ballon zwellen. waardoor er ach
terin de !>trot een krakig geluid 
ontstond dat weldra. na~ enige 
luidkeelse aanmoedigingen. rot 
een welluidende stem werd omge
toverd. zodanig en in dier voege. 
dat niet alleen het 'slachtoffer' 
maar wij allemaal er een kick 
aan over hielden, en dit met een 
'halleluja. praise the Lord!' be
vestigden. 

'But', zo stelde Jim steeds weer, 
'Dat bereik je alleen wanneer je 
je goed in acht neemt'. 
Dus: 'No orher drinks but jusr 
water!' en 'No smoking and most 
of all, a regular lifestyle .. : 
Dat was zijn motto steeds weer. 
Probeer dat maar eens in praktijk 
te brengen 'shoppers'! Vooral 
·s avonds aan de bar. Want stel je 
voor dat zo'n honderd man aan 
de bar hangt met een glaasje wa
ter. dat is ondenkbaar. Maar rus
sen al die 'zondigende' barher-
hoppers met in hun hand dat 

goudgele nat zag je toch conse
quent een man staan met een glas 
water in de hand. je mag twee 
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keer raden van wie ... juist: Jim , 
our sweet sweet rose of morn ... ! 

Wij deelden 'Eikelkamp· overi
gen met een andere groep: de 
'Jonge Demokraten·. Een politieke 
club van jonge eikeltjes. die meer 
overdag rondlagen en zich in paar 
verband politiek lagen te oriëme
ren als het ware. terwijl ze dat 
\\eer afwisselden met \\at opge
fokte VVD-jongeren spelletjes. 
die mij meer aan VVD-balletjes 
deden denken. '"-aanan pa zich. 
al eliebagerend reed~ een po~itie 
verworven heeft. je ~ent dat wel. 
Nou met die balletje~ .,peelden de 
jonge demokraatje~ het spel Jeu 
de Boule. althans ik kreeg de in
druk dat ze het konden. ~ 
·s Avonds mengden Lij Lich onder 
de barbershoppcr:.. 
Er waren er. vooral de 'chicks', 
die nogal onder de indruk kwa
men van onze vocale aanwezig
heid. zo erg. dat iemand \'lln ons 
de zeer toepasselijke naam van 
'Krolse Demokraat e' ter plekke 
spontaan uitvond en ook debu
teerde. 

Beste shoppers. mij heeft het 
goed gedaan. dat DABS-weekend 
in Eist zonder er mee te gaan 
dwepen, want barhershop inging 
is en blijft voor mij een aangena
me en ongekunstelde vorm van 
tijdsbesteding zonder drammerig
heid. lk zou de 'headlines' binnen 
DABS willen complimenteren met 
het gebodene en de daarvoor ge
trooste inspanningen met de vol
gende variant: Let's do it all tage
ther again ... maar dan ook 
all.emaal! 
Don't worry, be happy! 

Chat Woodshedder 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
'NEW LAND SINGERS' FLEVOLAND 
KAMPIOEN 'BRITISH-NETHERLAND' CONVENTION 1990 

Beste barhershop-vrienden van 
DABS laat me u even voorstellen 
aan het dames-barhershop-koor 
'New Land Singers' uit Flevo
land. 
De meeste leden komen uit 
Lelystad, maar gelukkig weten ze 
vanuit Dronten en Biddinghuizen 
ons ook te vinden. 
Onze vereniging werd opgericht 
in april 1984 en telt thans 45 
enthousiaste leden. 
Het koor heeft reeds vele optre
dens achter de rug en in 1985 
drongen we door tot de fmale van 
een talentenjacht in Lelystad. 
Tijdens de conventie in Akersloot 
in 1987, veroverden wij de tweede 
plaats. In maart 1988 tijdens de 
conventie op Hayüng lsland, 
Engeland, behaalden wij in de 
competitie de eerste plaats van de 
aspirantkoren en een derde plaats 
in het eindklassement. 
Mei 1988 werden wij gecharterd 
om officieel lid van 'Sweet Ade
lines' te worden. 
Per I mei 1990 gaat deze ver
eniging 'Harmony International' 
heten. 
Ons koor heeft inmiddels twee 
kwartetten: 'Seastars· en 'Tuning 
Top Four'. 

In het weekeinde van 23 maart 
j.l. waren wij te gast bij de 

'British-Netherland' Conventie in 
het Engelse Bracklesham. 
Toen de 'New Land Singers' op 
de zeer vroege vrijdagochtend 
richting Calais vertrokken. kon 
niemand vermoeden hoe dit reisje 
zou uitpakken. 
Dezelfde avond was er de 
kwartetten-competitie. Onze kwar
tenen leverden een fraaie presta
tie; 'Seastars' werd zesde en 
'Tuning Top Four' behaalde een 
zevende plaats. 
Zaterdag de grote dag; de koren
competitie. Dus de gebruikeUjke 
nervositeit. 
Tien koren streden om de eerste 
drie ereplaatsen. Ondanks het 
competitie-element was er onder
linge saamhorigheid tussen de 
koren. 
De sfeer was er, russen de optre
dens door gonsde de zaal van op
winding. 
Dan de uitslag. Heel officieel 
maakte de voorziner van de jury 
bekend dat het koor uit Purbrook 
de derde plaats in de wacht had 
gesleept. 
Tot onze grote vreugde had 
'Route Sixteen· uit Hendrik-ldo
Ambacht de tweede plaats. 
Spanning alom: wie is eerste? 
We rekenden nergens meer op. 
Natuurlijk maak je een schatting 
van de ui tslag. Maar elk jaar zie 

je de concurrenten beter worden. 
Terwijl de voorzitter de spanning 
nog enigszins opvoerde met een 
lange toespraak. bedacht ik hoe 
eindeloos het zou zijn de medaille 
om mijn hals te voelen. Dan was 
de voorzitter aan het einde van 
haar betoog en maakte bekend dat 
de 'New Land Singers' de kam
pioenen waren. met maar liefst 61 
punten versch i I! 
Ik denk dat ik nog atbreuk doe 
aan het algemeen feestgevoel (ik 
hoor ze nog allemaal gillen) als 
ik zeg dat we op zijn minst ver
plenerd waren (in positieve zin). 
Het heeft lang geduurd voor ieder 
van ons weer op aarde was. 

Zondag was alweer de laatste dag 
van dit ongelotelijke weekend. 
In Lelystad vierden we op maan
dagavond de overwinning met een 
zéér gezellige afterglow. 
Deze avond werd opgeluisterd 
door de komst van burgemeester 
Gruijters die het koor kwam feli 
citeren. Uiteraard kwamen er ook 
nog barhershoppers van andere 
koren meefeesten. 
Inmiddels hebben wc de draad 
weer opgepakt. Terug naar de 
realiteit. 

Tineke van der Toorn 
'Ncw Land Singers· 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
'GENTS' QUARTET' NAAR AMERIKA 

Wat voor vele Nederlandse kwar
tetten een droom zal zijn, lijkt 
voor het 'Gents' Quartet' uit 
·s-Hertogenbosch werkelijkheid te 
worden. 
Wanneer er geen vervelende za
ken opdoemen zoals b.v. ziekte. 
dan is het zeker dat op Tl juli de 
Gents' bepakt en bezakt in het 
vliegtuig stappen op weg naar het 
Walhalla van de barbcrshop. 

Theo van Dijk (barbershopper in 
hart en nieren) Pre ident van 
DABS en bass bij de Gents' was 
de initiatiefnemer van deze onder
nemjng. Tweemaal reeds maakte 
hij in Kansas-City het door de 
SPEBSQSA georganiseerde Har
mony College mee. Natuurl ijk 
veel te enthousiast kwam hij dan 
terug. helemaal vol van barher
shop en alles daar omheen. 
Het leek, zo vertelden de drie an
dere kwartetleden. alsof hij in ho
ger sferen verbleef, barhershop
sferen wel te verstaan. 
Gelukkig werd hij dan na enige 
tijd weer 'normaal". In ieder geval 
'Hollandser·. 
Zo'n Harmony College heeft ken
nelijk nogal wat invloed op je 
persoon. Indoctrinatie gaat te ver. 
maar toch! 
Wel. om kort te gaan. na veel 
mooie woorden van Theo en het 
feit dat Amo (de nieuwe lead
zanger ,·an de Gem:.') een begin
neling wa:. in barberl.hop en du\ 
\ 'Cel 70U l.unnen leren op 70·n 
college (en hij niet alleen). \\Crd 
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unaniem besloten het Harmony 
College '90 in Kansas City mee 
te maken. 
Ook het thuisfront bleek 'enthou
siast', opmerkingen als: 'Dus nu 
gaan jullie eindelijk eens écht 
barbershop-zingen', en 'Hebben 
jullie dat nu echt allemaal over 
voor je hobby?', ondersteunden de 
genomen beslissing. 
Enkele telefoontjes werden ge
pleegd naar het hoofdkwartjer van 
de SPEBSQSA in Kenosha. 
Veel enthousiasme vanuit die 
hoek. zoveel zelfs dat enkele we
ken nadat de Gents' zich hadden 
opgegeven voor het college er al 
een brief in de bus lag van ene 
Gerrit Veendorp uit Newton. 
Kan sas. 

Het was snel bekend geworden 
dat het 'Gents' Quartet from Hol
land' in augustus een bezoek zou 
brengen aan Amerika. Gerrit is 
een Hollandse Amerikaan die 
daar al vele jaren woont .. . én 
barhershopper is. 
Zijn vraag was heel simpel: 'Jul
lie moeten bij ons komen en op
rreden in onze jaarlijkse show·. 
Of het zo moest zijn. de data 
klopten exact en er hoefde nauwe
lijks voor gerei d te worden (zo'n 
250 kilometer). 
'Hiermede wordt onze sho\\ met
een internationaal', zo zei Gerrit. 
Een aantal weken later belde 
Gerrit alweer maar nu met de op
merking dat de how al was uit
verkocht. 

De Gents' vmgen zich inmiddels 
wel af wat die Gerrit zoals ver
wacht vanuit Nederland . Volgens 
insiders is hier nog lang niet het 
Amerikaan e barhershop-niveau 
bereikt. 
Maar goed. daar zitten de Gents' 
niet mee. De bedoeling van bar
hershop is ook 'friend. hip all 
over the world'. en als rechtgeaar
de Brabanders zal dat zeker ge
beuren. Veel zingen en met het 
'lekkere· Amerikaanse bier zoals 
Coors en Budweiser zullen alle 
niveau's doorbroken kunnen 
worden. 

Het Amerikaanse avontuur van 
het Bossche kwartet begon al aar
dig vorm te krijgen. De eerste 
activiteit is een bezoek aan 'Win
dy City' (Chicago) onder de be
kwame leiding van Gary en Ruth 
Stamm (van de SPEBSQSA). 
Dan na enkele dagen doorvliegen 
naar Kansas Ciry voor het Har
mony College. Een hele week al
leen maar barhershoppen met nog 
zo'n 700 andere guys. 'Kan heel 
Jeuk worden' was een nuchtere 
opmerkin~ van een van de Genrs'. 
Dan per hmousine naar Newton. 
te gast bij Gerrit Veendorp die 
oos o.a. het 'Hou e of Lo~o
pedics' laat zien. Zoals m1sschien 
velen al weten heeft deze organi
satie de steun (financieel) van de 
SPEBSQSA. 
En verder natuurlijk een optreden 
in hun show. 
Kon geleden kwam er nóg een 
uitnodiging bij de Gents' binnen 
uit Columbus. Ohio. 
De or~anisatie van het 'Buckeye 
Invitallonal ' was ter ore gekomen 
van de komst van het Hollandse 
kwartet naar Amerika. en nodigde 
het en-pas ant uit voor dit kwar
tet-festival. 
'Och'. zo vcrtelde ook hier weer 
zo'n enthousiaste Amerikaanse 
barbershopper. 'Dit festival duurt 
maar één weekend'. De Gents: 
leden keken elkaar een aan en 
knikten tegelijkertijd ja! 
Zo dat wal> dan ooi. \veer ge
regeld. 
lnmiddel~ duurt het rerblijf in de 
State~ wel wat langer dan oor-



sprankelijk gepland. maar voor je 
hobby moet wat over hebben ... 

Het 'Buckeye lnvitational' is een 
kY.'llnenen-festival met een aantal 
aardige activi teiten. Op de eerste 
avond wordt op de Ohio-TV een 
barhershop-show rechtstreeks uit
gezonden . En jawel. het 'Gents' 
Quartet' heeft ook in deze show 
een plaatsje gekregen. 

Dan de wedstrijd op zaterdag. 
Hier worden de deelnemende 
kwanenen (ook uit Canada en 
Zweden) beoordeeld op twee 
songs volgens de geldende regels. 
Verder wordt de totale presentatie 
van het optreden beoordeeld (ci r
ca 12 minuten). 
Dat weekend wordt besloten op 
zondag met een grootse barber
shop-barbccue. Al met al één 
groot fee t. 

Op maandag venrekken de dan 
inmiddels doorgewinterde Bossche 
barhershoppers richting New 
York. voor een laatste groet aan 
Uncle Sams· barbershoppers. 
Lang nadat de jetlag verdwenen 
is. zullen bij Arno. Henk. Theo 
en Ton (de Gents') de barhershop
ervaringen doorwerken. Vermoe
delijk zal het enig rendement 

opleveren. doch het mooiste in 
hun hobby hebben ze meege
maakt. als echte barbershop
·artiesten' een 'toernee· door de 
States gemaakt. Wat wil je nog 
meer! 

Wc zullen nog van hen horen. 
Red. - Ton van Aan 

• • • • • • • • • • 
DISTRIBUTIE 
Dabs-Tunes 
'Dabs-Tunes·. het informatieblad 
voor de leden van de 'Dutch 
Association of Barhershop Sin
gers' wordt automatisch toegezon
den aan de secretariaten van de 
BHC's en BHQ's. die her op haar 
beun uitdelen aan de leden van 
deze koren en kwanenen. 
Bovendien worden er 'Dabs-
Tune · aan de besturen van be
vriende organisaties gesruurd. 
Evenwel dit informatieblad is niet 
alleen voor barhershoppers be
stemd, maar voor ieder die 
belangstelling heeft voor barher
shop in het algemeen en in het 
bijzonder informatie over DABS. 
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koren en kwanenen. Voor deze 
belangstellenden is er de moge
lijkheid van een abonnement. 
Dit abonnement kost f 15.00 per 
jaar. en U ontvangt dan 'Dabs
Tunes' 5x per jaar. 
Het abonnement kan elk gewenst 
moment ingaan en wordt automa
ti~ch verlengd. tenzij 2 maanden 
vóór elk nieuw kalenderjaar 
schriftelijk is opgezegd. 

U kunt zich opgeven bij : 
'DABS-TU ES' 
Hooskamperweg 5. 
6741 CA Lunteren. 

Beste barberschoppers. het is leuk 
wanneer jull ie trachten ons club
blad aan de man te brengen. 
Immers op deze manier maken 
we onze hobby aan een groter 
publiek bekend. 

• • • • • • • • • • 
REACTIE OP SHOW 
LELYSTAD 
Hallo beste barbershoppers. 
Ik ben een niet-barhershop-zanger 
ma<tr toch wil ik reageren op jul
lie geweldige show in Hotel 

CULLMANN MAGIC STATIEF-SYSTEEM 
H~1 "''n,kriiJ~<! CULU\IANI'\ ~1a~ic 'l:ui.:l. 
11111 .allijd 1>11 U 1~ twhbcn 
Vpor het cl!r'l '' \'r ~en ~•atu:l dat 1~:.:r L·um~ 
p:u,:t j, ~J . .p : ~.:m 111 np~t.:VOU\\CI\ !'!land). tHlè!'-'· 

),l~'lli.l~ ... 1uhi.:l ..:n m..:t \'('n gö' h.·lu ,,u, ... ki.:ln .. 

IOXO ~' ·'"' · 

Het Magie 2 statief 
is te gebruiken 

als: 

driebeenstatief 
tweebeenstatief 
eenbeenstatief 

~~~~~{DUJ toco·imporcen t~ lti 
loodswOjl 2·B I.:J~\'1~ 
8243 PH Lelyllld 
Telefoon 011200·62002 
Telex 76396 AXITE 
T elef» Oll200·ol8895 
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Lelystad. Mijn naam is Peter Jor
dans en woon in Lelystad, ik ben 
29 jaar en houdt van muziek. 

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

og nooit had ik gehoord van 
barbershop. Een kennis nodigde 
mij uit voor de show-avond . Ik 
wist niet wat ik moest verwachten 
van deze avond. 

BAR I TC>NI<3iHT 

Maar als leek heb ik genoren van 
elk optreden. Prettig was ook de 
uitleg door de pre~entator met na
me over hoc deze muziek is ont
~taan . 

Ik kijl.. nu al uit naar de volgende 
show. 
1 ogmaal bedankt voor de !!ezel-
lige~ a\'ond en tot ziens. ~ 

Peter Jordans 
Gondel 14-59 

8243 BM Lelystad 

(Red. · Een goede raad aan Pe
ter: wordt lid van 'The Sea Bot
tom Singcn.: dan heb je elke re
pct iet ie een gezellige avond). 

Barhershop
Blunders 

Een jaar gele
den ging ik op 
verjaardag!)vi~i
te bij de buur· 
man van mijn 
buurman. Ik 

Han• EeAt'/, kende hem nog 
niet zo goed. 

dus een duur cadeau was niet op 
zijn plaats. Ik besloot daarop hem 
een nes barhershop-wijn te geven 
uil het winkehje van DABS. De 
buurman van mijn buurman (laten 
we hem maar Donald noemen) 
was duidelijk geen wijnliefhebber. 
Na de nes een paar keer flink IC 
hebben ge chud. constateerde hij 
teleurgesteld dat er geen prik in 
zat! 
Ik be loot de avond. bij zo'n cul
tuurbarbaar. verder alleen nog 
maar bier te drinken. 
Verleden week was mijn buurman 
jarig. Donald. de buurman van 
mijn buurman. was daar ook 
(Donald was nogal dik en we 
noemden hem dan ook al tijd Big 

Mac, maar dat terzijde). Tot mijn 
stomme verbazing bood Donald 
mijn jarige buurman een fles 
barhershop-wijn aan' 
In mijn onnozelheid \Toeg ik hem 
nog hoe daaraan gekomen wa~. 
Het antwoord was duidelijk. maar 
pijnlijk: 'Oh. dat weet ik niet 
meer. die fles heb ik ook maar 
een keer van iemand gekregen·. 

·n Blunder dus. u maken we die 
allemaal wel eens mee. maar 
sommige hebben te maken met 
barhershop en zijn daardoor wat 
leuker dan andere. 
Wat dacht u van dat kwartet. 
waarvan de pitch-pipe stuk ging. 
vlak voor de rune-up? 
Dat gebeurde in Engeland tijdens 
een conventie. 
Of het kwartet. dat tijdens het 
zingen in een 'loop' terecht 
kwam. a de zesde keer 'My 
Wild lrish Ro e' zijn ze er maar 
mee gestopt. 
Verhalen over barhershoppers die 
van de risers afvallen zijn mij 
niet bekend, maar het moet onge
twijfeld een paar keer zijn voor-

VK- Travel Consult 
adviesburo voor reizen en evenementen 
Postbus 1071, 2400 BB Alphen a/d Rijn 
Telefoon 01720 • 34848 - Telefax 01720 · 41248 

- Incentive reizen voor bedrijven en instellingen 
- Vervoer per vliegtuig, boot en luxe touringcar 
- Dagtochten en meerdaagse reizen voor gezelschappen 
- Organisatie van evenementen 
- Verzekeringen 

Zaken doen met VK·Travel Consult betekent een ontspannen 'Pre·glow' en een pel1ecte 'Aiterglow' 

VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND OFFERTE OF INFORMATIE 
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gekomen. Uit Amerika komt bij
voorbeeld het volgende verhaal . 
Een kwanet in de finale van de 
International Convention besloot 
hun optreden onder donderend 
applaus. Zwaaiend naar het pu
bliek en breed lachend verlieten 
de vier zangers het toneel. Drie 
daarvan verdwenen volgens sche
ma achter het doek, maar de laat
ste mistte de opening tussen de 
gordijnen en bleef vrolijk, in het 
gezicht van het publiek. over de 
volle breedte van het toneel 
lopen. 
Uiteraard was het de bari, maar 
wel een die zijn hoofd koel hield. 
Alsof het zo afgesproken was. 
bleef hij. breed grijnzend, doorlo
pen. Hij kwam bij de zijkant van 
het toneel, liep het trapje af en 
nam plaats op de voorste rij in de 
zaal, direct naast de jury. 
De zaal lag plat, maar of ze ook 
kampioen ziJn geworden verteld 
het verhaal niet. 

Tijdens het Engelse Harmony 
College in 1987 mocht ik. als ge
waardeerd buitenlandse gast, op 
de pitch-pipe blazen tijdens het 
optreden van het Harmony
College-Chorus in de zaterdag
show. Alles ging goed tot en met 
de één na laatste song. het speci
aal ingestudeerde lied over Robin
son Crusoë. Dat lied stond in 'F' 
en die had ik ook aangegeven. 
Deze song was echter zo'n suc
ces. dat de dirigent (Bob Walker 
notabene) besloot om 't nog maar 
een keer te zingen. 
Nu is ·nog een keer· in het En
gels 'again' en Bob riep dat dan 
ook naar mij . Ik begreep hem 
echter verkeerd, omdat ik dacht, 
dat hij de volgende en laatste 
song bedoelde. Want die song 
heette namelijk: 'Lets Get Tage
ther Again'! 
U begrijpt het al: die song staat 
in 'Bes· en dat is 2 ~ noot hoger 
dan 'F van de zojuist gezongen 
song. 
Het voltallige koor nam mijn veel 
te hoge noot braaf over en startte 
vol goede moed aan de bedoelde 
herhaling van het Robinson 
Crusoë-lied. 
Na twee maten wa~ de paniek 
compleet. De bassen ontdekteh 
tot hun verbazing dat ze opeens 
met hun kop~tem moesten zingen. 

terwijl de tenors allemaal tegelijk 
(en zonder overleg) besloten om 
na de uitvoering direct met roken 
en drinken te stoppen. 
Nu had ik zelf ook problemen. 
want ik was als enige aan een 
compleet andere song begonnen. 
Gelukkig kwam alles nog op z'n 
pootjes terecht, want toen ik aan 
het einde van 'Keep The Whole 
World Singing' zoals gebruikelijk 
mijn armen omhoog stak. deed 
de rest dat ook, maar dat was uit 
wanhoop! 

Moraal van dit verhaal? Zonder 
bari's geen blunders, maar zonder 
bari's ook geen barbershop. 

• • • • • • • • • • 
DABS ·AMBASSADEUR 
OP BEZOEK IN 
CANADA 
Theo van Dijk (President DABS) 
komt vanwege zijn werk nogal 
eens in het buitenland. Geen 
oceaan is hem te breed. In maan 
was hij op zo'n business-trip in 
Ontario. Canada. 
'Als zakenman·, zo vertelde Theo. 
'verveel je je 's avonds dood. Een 
hotelkamer is ook niet alles, al is 
deze nog zo'n luxe. Maar wan
neer je barhershopper bent I igt 
het wat simpeler. Je kijkt in de 
ledenlijst van de SPEBSQSA. ten
minste als je in de VS of Canada 
bent. en zoekt het dichtstbijzijnde 
chapter op. En jawel. ik had ge
luk. In Missasauga was een 
barbershop-koor. Toevallig op de 
goede avond ook nog een repeti
tie. Dus snel in de taxi naar het 
'Missasauga Harmony Barhershop 
Chorus·. · 
BI ij verrast met het bezoek uit 
Holland. mocht Theo ook meteen 
op de risers. In de pauze hield hij 
een kort verhaal over de ontwik
keling van barhershop in eder
land. de DABS en haar leden. 
Er wa~ veel aandacht van de 
koorleden voor zijn woorden. 
Op dele wijle vult Theo met 
name in Amerika en Canada zijn 
avonden. Een waarlijk ambas~a
dcur van DABS. 

Reelactie 

DABS-TUNES 

• • • • • • • • • • 

SUMMER 
S H 0 W 
Onze zuiderburen uit Brussel 
houden op zaterdagavond 9 juni 
a.s. een Summer Show. 
Plaats van handeling is 
'De Bosuil' te Jesus Eik 
(Brussel). 
De ·capita! Chordsmen· presente
ren in deze show o.a. een aantal 
nieuwe songs. 
Volgens onze zegsman. Jan Ste
merdink. wordt het een show vol 
verrassingen. 
De internationale allure die dit 
koor uitstraalt - leden uit diverse 
landen - staat borg voor goede 
barbershop. 
Sinds kort is het koor ook een 
kwartet rijk: 'Single Act'. 
Dit kwartet zal eveneens optreden 
in de show. 

Belangstellenden kunnen bellen 
met Jan Stemerdink te Brussel. 
tel. 32-2-7317461. 

Reductie 

SAN FRANCISCO 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

'SOUTHERN COMFORT BARBER MATES' & 'GALS' 
TE GAST BIJ DE 'CHORDETTES' IN EXETER 
In de n>rigc 'Dabs-Tune~· heeft u 
al kunnen -lezen over onze rd~ 
naar Engeland. du~ laten we met
een maar ,-an Mart gaan . 
De voorbereiding wa~ rond en de 
centen waren geteld~ De enige pe
rikelen waren nog onze show
schoenen. Niemand had ze. Maar 
dankzij het goede 'just-in-timc
managcmem· van Bert Smits, 
waren de schoenen op het nip
pertje aanwezig en kon de reis 
be!!innen. 
Met Bettie Smits en Hans Water
reus als road-managers werden 
we uitgezwaaid op het station van 
Eindhoven. 
Het eerste reisdoel was Oostende. 
De buschauffeur die ons de hele 
reis door zou rijden hield het 
tempo hoog. aangemoedigd door 
het gezang van al die barbershop
pers (wilde hij van ons af?). 
In Oostende aaneekomen bleek de 
boot 45 minuten-vertraging te 
hebben. Het koor besloot van de 
nood een deugd te maken. 
Toc,·allig had het havenkantoor 
een zeer brede trap. de ideale 
plaats voor een concert ! 
Daar stonden we om 12.00 uur 
·s nacht~ te zingen in een soort 
open-zee-lucht-nacht-concert. 
In no-time stroomde het publick 
vanuit de wachtende auto's en 
bus~en toe. 
Srnntaniteit blijkt eigenlijk ook 
alttjd ~·:lell igheid te zijn. 

De overtocht vcrliep zoals vcr
wacht. Er waren geen slaapplaat
sen beschikbaar. muur al snel 
vonden we een !!Oed bruikbaar 
alternatief: de bar~ 
Die 4112 uur varen waren dus snel 
voorbij. 
Om half zes in de ochtend kwa
men we aan in Dover. de busrei' 
van 8 uur moc~t nog beginnen. 
du' kon er 'olop geslapen wt.mlen 
(hoewel !) 
Eenmual koer' gezet naar Exetcr 
werd het ~tecd-. \tiller in de bu~. 
Voor de \vakkercn· omkr on' 
''a~ het uu;icht magnifiek. 
Xa l'en lXt.tr 'top' ;~ rri, ccrdcn 
\\C. kcurtg op tqd . hi.t tic CCN l' 
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haheplaat:o. in Exctcr. Daar wer
den we opgewacht door de gast
gezinnen. De tweede hahe wa~ 
Tci!!nmouth. enkele kilometers 
\'Crder. Ook hier een hartelijk 
welkom ,·an de gastgezinnen. 
Na de kennismakini waren de 
meesten toe aan een 'shower and 
a shave·. Even op bed liggen is 
nooit we!!. 
Al om 18.00 uur werden we ver
wacht in het Northcott Theatre. 
Maar de meesten namen toch nog 
even de tijd om wat rond te kij
ken in de omgeving van 'The Red 
Lion·. - ' 

Exeter. 18.00 uur. 'The Mates· on 
stage rehearsel. 
De generale repetitie verliep zoals 
het hoort: gespannen en licht 
chaotisch. Voor de koorleden was 
geen plaats in de zaal. het theater 
was volkomen uitverkocht. 
Na de generale 'vas er in de foyer 
gelegenheid voor eten en drinken. 

Exctcr. 21.15 uur. 'Thc Mates· on 
stage. 
We zongen: Sunny Side Up. 
l'd Give The World. To Be In My 
Home Town en Fun In Just One 

Life Time. Daarna een daverend 
applau~ ... 
Het publiek had genoten. en eer
lijk gezegd waren we zelf ook 
uiterst tevreden. wat wil je nog 
meer! 
Met name de laa~te song bleek 
het klapstuk van de avond te zijn. 
De aftcmlow 'vas zoals we dat 
verwacht hadden: gezellig met 
veel zang. ook verschillende 
kwartetten lieten hier van zich 
horen . 
Ons eigen 'Fifth Dimension· 
roerde zich aardig tu~scn dat 
Engelse geweld. 
Om één uur ('s nachts) sloot de 
bar. wel een beetje vroeg. 
hoewel! 

Op zondagmorgen om 11.00 uur 
werden we verwacht in het Bal
maral Hotel in Torkcy. 
Voor die tijd was er dus mooi de 
gelegenheid om even over Torkey 
Boulevard te naneren. En natuur
lijk. hoe kan het ook anders. ont
stond er spontaan een dubbel 
kwartet. 
Onze gastgevers hadden een pri
ma show voorbereid met van
alles-en-nog-wc~t. Van 'Tulpen Uit 

,Maison Merchant , 

Wijn Import - G ro o tha nde l 
KWALITEITSWIJNEN VOOR BETAALBARE PRIJZEN 

*Wijnproeverij* 
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*Verzending door heel Nederland* 
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Amsterdam' tot Tina Turner en 
van een buikspreek-act tot 
R.S.V.P. 
Er was zichtbaar veel tijd besteed 
aan deze show. petje af Chor
deltes! 
ln het hotel werd een gezamen
lijke lunch gehouden met allerlei 
'home-made: nagerechten. 
Op het gazon van het hotel zon
gen we daarna ons afscheidslied 
~oor onze de 'Chordettes' (7.elf.~ 
wij wisten niet dat Jan van der 
Heijden zo goed kon zingen). 
Hoewel dit eigenlijk het einde 
was van de samenkomst. ontstond 
er plotseling toch nog een soort 
klaar-lichte-dag-afterglow met 
zo'n 120 man. 
Dat is wat je kan noemen een 
·gazonde' afsluiting van een wel 
zéér plezierig bezoek. 
Na het afscheid nemen van de 
gastgezinnen reed de bus richting 
Dover. 

De stemming in de bus wc1s het 
best te omschrijven als: moe. 
maar voldaan! 
Samenvattend: het was een gewel
dig weekend. aan te bevelen voor 
elk koor. 
Natuurlijk bij deze een dank
woord aan allen die zich hebben 
ingespannen om deze reis tot een 
succes te maken. 
Op naar het volgende hoogtepunt: 
DABS-Conventie '90. 

~~~, Tu\JES : ''fh~'' 
~y fawxi~ M~~ine l. " 

DABS-TUNES 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DABS- BARSERSHOP-SHOP 
Hieronder treft u de vele artikelen aan uit onze Barbershop-Shop. 
Indien U belangstelling heeft voor een of meer van de hieronder vermelde 
zaken, dan U deze bestellen bij: 
Heleen Burger, Steenweg 15, 4423 AL Schore. telefoon: 01102 - 43580. 

omschrijving artikelen 

DABS - Introductie brochure 
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 cassette-bandjes. per stuk 

19S5 Saturday Night-Show 
19S4 Top Twenty Quanets Of America 
19S5 Top Twenty Quartets Of America 
Showtime ''Dukes of Harmony·· en ··vocal Majoriry·· 
IS92 America International Convention Chorus 
1984 America International Convention Chorus 
19S5 America International Convention Chorus 
19S6 America International Convention Chorus 

Diverse boeken en naslagwerken 
Catsongs. 'Be A Barberpole Cat' (uit"erkochl) 

'To Sing In English · 
'The Music Leadership Team· 
· Music, Sound And Sensarion · 
'Masters Of Ceremonies· 
'Quartet Coaching' 
'Chorus Directars Manuar 
'Starting a Chapter from A to Z' 
'District Officer Area Counsilor Manual ·ss· 
'Published Barhershop Arrangements' . songhook and 

tapes (Catalogus tot 1987) 
'Chapter Secretary·s Manual ·ss· 
'Chapter President"s Workbook' 
'Chapter President"s Manual" 
'Chapter Treasurer"s Manual" 
'Program Vice-president Manual ·ss· 
'Membership Vice-president Manual' 
'Rules and Reguiatiens Handbook' 

Boekjes lntroducing SPEBSQSA 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

prijs 

f 1.-
f 5.00 
f 2.50 
f 1.00 
f 1.00 
f 45.00 
f 7.00 
f 20.00 
f 6.50 
f 1.50 
f 10.00 

f 25.00 
f 4S.OO 
f 36.00 
f 23.00 
f 12.60 
f 6.00 
f 13.60 
I 9.95 
f 9.95 

I 9.95 
f 9.95 
l 4.95 
l 9.95 

f 9.95 
f 9.95 

f 9.95 
f 9.95 
f 1.00 

• • • • 

17 



DABS-TUNES 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 
'KEEP THE WHOLE WORLD SINGING' 

fV;-6 p 7111 WH~~ft"uhR~.o) S"rAtVN<i --...1tJo~t:~7--r 
} ..--- J. ~ ! ' J_ I 

J. 

S""""bl cÇ ,414 - ~·c. lil/- 'Ry-(j/(itt€1 .+ 
1 ... 

; 1 
/'i1t~ - t-ti>N 1/0oC. - éS S'f"R.OA/4, --

Dit is het motto van elke recht
geaarde barbershopper. 
Aan het einde van rehearsels en 
aan het einde van shows weer
klinkt deze song uit enthousiaste 
kelen .vooraf gegaan door 'Let's 
Get Together Again'! 
Nu is er iets aan de hand met dat 
'Keep .. .' enz. 
Jaren geleden heeft ene Bill Die
kema (hij moet van Hollandse af
komst zijn) deze song geschreven. 
Nadat de SPEBSQSA deze song 
had 'geadopteerd' om o.a. barher
shop-muziek uit te dragen. begon
nen diverse arrangeurs te 'sleute
len' aan tekst en muziek. 
Enfin. de originele song was er 
uiteindelijk niet meer. Dit alles 
tot enig verdriet van Bill Dieke
ma. 
Uiteindelijk heeft hij The Socie-
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ty' benaderd met de vraag zijn 
originele song in ere te herstel
len. 

Doch kort geleden is Bill overle
den en werd, nu door de fami lie. 
de vraag wederom gesteld aan 
'The Society'. 
Joe Liles, Executive Director 
SPEBSQSA, heeft dit 'probleem· 
aangepakt en heeft met goedkeu
ring van de familie de originele 
song uitgeschreven met enkele 
aanpassingen in tekst en muziek. 

Hierboven treft u de song aan. 
Inmiddels is de partituur naar alle 
koren in Amerika. Canada en 
naar de geaffiliëerde organisaties 
gestuurd. Op aanvraag worden u 
exemplaren verstrekt tegen een 
vergoeding van f 0.50 per stuk. 

Waarom betalen vraagt u zich af? 
Welnu. de SPEBSQSA heeft een 
fonds in het leven geroepen voor 
ontwikkeling van barhershop 
(World Development Fund). Door 
twee kwartjes per partituur te be
talen steunt u dit fonds. dat zorgt 
voor de ontwikkeling en insrand
houding van barhershop wereld
wijd. 
Dat beteken! o.a. voor de DABS. 
dat 'The Society' op onze aan
vraag specialisten stuurt op kos
ten van voornoemd fonds. Het 
kost de DABS dus veel minder 
geld om mensen als b.v. Jim 
DeBusman hier te halen (deelne
mers aan het Harrnony College in 
Eist weten waar we over praten). 

Bestellen van partituren kan door 
overmaking op DABS rekening: 
A mro-bank Kapelle nr. 
49.66.83.632. Giro van de bank: 
nr. 1068635. onder vermelding 
·partituur'. 

Redactie 

• • • • • • • • • • 
KOPIJSLUITING 
DABS-T U NES 
Het eerstvolgende nummer van 
'Dabs-Tunes' nummer 90-3. zal in 
september 1990 uitkomen. 
De kopij-sluiting voor dit num
mer is 2 september 1990. 
De data in 1990 van de 
kopij-sluitingen zijn derhalve: 
2 september: 
3 november; 
2 december. 
Atllankelijk van beslissingen die 
genomen worden in de RvA
vergaderingen zullen deze data 
aangepast worden. 
Noteer deze data vast in uw 
agenda! 
Voor degenen die kopij hebben 
voor het eerstvolgend nummer. 
dienen dat voor 2 september 1990 
ingeleverd te hebben bij : 

Aat Snellink 
Hooskamperweg 5. 
6741 CA Lunteren. 


