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TEN GELEIDE
Zo de tweede conventie zit er
weer op. Een goede happening
die samengeperst was in anderhalve dag. Dat was ook eni~sz.ins te
merken aan de organisatie.
Er was, wanneer er een activiteit
in tijd uitliep, nauwelijks of geen
gaatje te vinden om het op te lossen. Een flinke inspanning voor
het Conventie-team.
Ook op zaterdagmorgen, bij binnenkomst van al die honderden
barbershoppers. liepen de zaken
niet zoals ze gepland waren.
Velen dromden rond de DABSbalie voor een tasje met de
belangrijke conventie-inhoud.
Gekozen was. om een aantal
moverende redenen. de tasjes op
naam uit te reiken. Dat gaf nogal
wat problemen. En zo leer je dan
weer wat.

Aan de top van de wedstrijdklassement bij de k\vartetten waren
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geen verrassingen. 'Why Four'
werd kampioen en 'For Pleasure'
en 'Tunatics' respectievelijk tweede en derde.
Bij de koren werd 'Heart of Holland Chorus' onder leiding van
Tom de Rooij weer kampioen.
'Southern Comfort Barber Mates'
en 'Coastline Chorus' werden respectievelijk tweede en derde.
De beloning voor hard werken.
Allen van harte proficiat met het
bereikte resultaat.

Deze Dabs-1\mes staat natuurlijk
geheel in het teken van de conventie in 'Koningshof te Veldhoven. Vele buitenlanders waren
daar aanwezig om onze internationale hobby meer kleur te
geven.
De 'Anvill Chorus' en zeker de
BABS-kampioenen 'Cunain Call'
gaven het beste wat ze in huis
hadden.
Ook de kampioenen van Holland
Harmony waren er. 'Sea Sound

'WHY FOUR' DABS CHAMPIONS 1990
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Singer~·

maakte een zeer goede
indruk. en ook ·crystal Sound·
zeue haar fraaie. doch niet ahijd
'barbershop:beemje voor.
Duitsers. Oel!!cn en enkele Zweden werden gesignaleerd. En natuurlijk vanuit Amerika als afgevaardigden van onze moederorganisatie de SPEBSQSA. Jay en
Helen Giallombardo.
Zij hebben in \'ele opzichten een
plelicrig weekend gehad. De
Gem · uit Den Bosch hebben hun
in de dagen voor en na de convcmic heel \'lal van Nederland laten zien. Al met al voor deze
mensen een inspannend avomuur
met lange dagen en weinig slaap.

Tijdens de convemie hebben ze
met vele DABS-sers gesproken en
gezongen tot in de kleine uunjes.
ïn Holland is de afterglow veel
gezelliger dan bij ons·. was hun
opmerking. In de States wordt
veel gezongen en aandachtig geluisterd. een soort auditorium als
aftcrglow. Bij ons gaat de afterglow met meer gezelligheid gepaard. is ook mijn persoonlijke
ervaring. opgedaan tijdens mijn
''erblijf aldaar.
Natuurlijk zal er nog heel war gepraat worden over deze conventie.
Er waren toch nogal wat zaken
die kritisch moeten worden bekeken. o.a. de gekozen plaats. de
organisatie, de presentatie en niet

te vergeten het jureren.
De RvA zal zich er zeker mee bemoeien om de rimpels die er \Velren glad te strijken.
Doch nu kan alvast naar mijn
mening vastgesteld wonJen dat
anderhalve dag conventie echt te
kort is. Een hevig gevierd festijn
van alle Hollandse barbershoppers.
Verder treft u nog enkele anikelen aan onder andere over barbershop wereldwijd en natuurlijk
de vaste rubrieken 'Hello Harmonizen; en 'Bari- Tonight'.

Red. - Ton
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FRC>IVI T H E CHAIR
Het kan niet
anders of deze
uitgave van
Dab. -Tunes
staat bol van
verslaggeving
rond onze
tweede conventie. Laat ik me
Thca C. ,,m Dijk
daarom beperken tot de opmerking dat mjjn woorden zowel
schrif1elijk als mondeling geuit
bewaarheid zijn geworden: iedereen kan winnaar zijn!
Was het zo dat we in 1989 als het
ware de basiscijfers hebben kunnen laten noteren van ons toen
nog prille kunnen, als we de
cijfers nu naast elkaar leggen van
de deelnemers van twee jaren dan
zien wc een zeer duidelijke groei
en hebben nagenoeg alle deelnemers een hoger puntenaantal behaald dan het jaar ervoor.
We gaan dus vooruit!!
We zien dus kans om ons emhousiasme voor het barbershopzingcn te verdiepen en verbreden.
dank zij onze coaches, dirigenten,
inbreng van over de grenzen,
Harmony College e.d.
Maar wc Lijn er nog niet.
Laat ik het niet verhelen zelf een
teleurstelling te hebben moeten
verwerken. Op het moment zelf
denk je; waar doe je het allemaal
4

voor. Maar de volgende dag weet
je dan ineen het antwoord-op die
vraag. je doet het namelijk voor
het plezier in zingen. in woodshedden. in pre- en afterglowen.
in delen van levensvreugde met
anderen. voor de contacten. het
pilsje en de muziek.
Elders in dit blad vindt u het verslag van de SPEBSQSA venegenwoordiger. Jay Giallombardo.
Hij teil voorzichtig de vraag aan
de orde die velen zich hadden gesteld omtrent de jurering.
Daar wordt dul> nog wel over vergaderd. Maar beste mensen, de
uitslag dáárvan is alleen maar
voor belang voor de toekomst.
Laten we constateren dat we een
geweldige meeting hadden met
elkaar en dat we waardige kampioenen hebben, een volledige
reprise van 1989. Van hane proficiat.
Hopelijk hebben we in 1991 een
afvaardiging bij de Amerikaanse
conventie. Engeland heeft de
kampioenen ook reeds uitgeno·
digd voor hun programma tijdens
de conventie in mei '91.
Het zal dus druk worden in de
rcprc~entatieve hoek.
Wij met L'n allen kunnen onze
blik alweer richten op het volgende Harmony College in EIM.

april 1991. En hopelijk besluit de
Raad van Afgevaardigden ook in
1991 weer ee-n comentie óf in
Veldhoven óf in LelvMad te houden. U mag van mij weten dat ik
er sterk \OOr zal plenen. Mis~chien een ie~ andere opzet.
bijvoorbeeld grote en kleine
koren apan beoordelen. Maar hoc
dan ook. als je je doel stelt op
puntenverbetering in plaats van
het nastreven van de eerste plaats.
dan is elke repetitie een voorbereiding op de convention en
hocven het niet pcrsé die twee
songs te zijn.
Denk er eens op deze manier
aan!
Yours for a song.
Theo van Dijk, President
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DABS CONVENTIE '90
De tweede Dabs Conventic was
in vele opzichten anders dan de
ccrJ.tC. u werd in anderhalve
dag hetzelfde gedaan als vorig
jaar in tv.eeeneenhalvedag.
Een goede keus?
Wel het proberen waard. al was
het maar om de tegcnstandcrl. gelijk te geven.
Zakelijk gezien is het niet
gunMig. De Conventie-manager
heeft niet veel te bieden aan 'Koningshof. Door de gekozen formule werden o.a. minder kamers
verkocht. Opvallend was dat het
Engelse koor en het kwartet in
een ander hotel
logeerden. Kennelijk was het daar
goedkoper.
De organisatie was niet impel.
afgezien van het zakelijke
aspect. Er werd met minuten geschoven om alle activiteiten passend te krijgen. Met name de clinics leden hieronder. Dus de
goed bedoelde kritieken konden
in zo'n korte lijd niet besproken
worden.
Jammer. wam het is nu net de
bedoeling van de clinics dat men
royaal met de judge van gedachten kan wisselen. om er beter van
te worden.
Nieuw was verder de presentatie
van beide competities en Zaterdagavondshow. Gekozen was voor
drie heren die ieder op
geheel eigen wijze de presentaties
verzorgden. Duidelijk anders dan
vorig jaar. dat \V3S dan ooJ... de
bedoeling.
Toch bleven er enkele niet onbelangrijke dingen hetzelfde: de
J...amp1oenen.
Bij de kwartetten waren de nummer I t/m 3 zelfs identiek aan het
vorig jaar.
'Why Four· en 'Heart of Holland
Chorus' zijn ook nu weer de
kampioenen. Maar ze weten dat
de concurrentie eraan komt.
Duidel ijk is in ieder geval dat we
np de volgende conventie
andere kampioenen zullen hebben.Dc Nieuwegeiners moeten
113melijk een keer overslaan.
Dit jaar was besloten een mannelijke jury te nemen. Het

VELDHOVEN

bestuur wilde oorspronkelijk een
dubbele jury. doch dat werd in
het concept van een korte conventie te kostbaar geacht.
Achteraf gezien erg jammer. Er
werden nogal wat verschillen geconstateerd in jureren. die bij een
dubbele jury waarschijnlijk waren
rechtgetrokken. Er wàren jammer
genoeg duidelijke normverschillen
russen Engelse en Amerikaanse
regels. Eenduidige normen en
manuals lijken beter voor iedere
barbershopper. \vaar ook ter
wereld.
DE SPEBSQSA heeft hier een
duidelijke taak.
Hun volksmuziek, ónze barhershop vcrdient dal!

Wanneer er gecvalueerd is kunnen
er weer plannen worden gesmeed
voor de \'Oigende conventie.
Red. - Ton ran Aan

For Pleasure - Silver Medalists

Hetzelfde bleef de afterglow.
Vooral na de Zaterda~avondshow
werd er uilbundig gereest. Alle
eventuele opgedane frustraties
werden weggezongen met behulp
\'an overvloedig gerstenat.
Jay en Helen Giallombardo. de
Amerikaanse ga!>len amuseerden
zich kostelijk. Het werd zeker
vijf uur in de ochtend voordat zij,
compleet afgewerkt. in bed
doken.
De Nederlandse afterglow blijkt
anders, maar veel leuker te zijn
dan in de State .
'Slapen doen we als we weer
thuis zijn', zei de nog duffe Jay
de volgende dag tegen ons.
Dé verrassing van het weekend
was de rweede plaats van 'Southern Comfort Barher Mates' uit
Eindhoven.
Gefeliciteerd mannen!
Dus voor velen een geslaagde
conventie die zeker stimulerend
zal doorwerken.

Ttmatics - Bronze Medalists

Special Delivery

Vlissingen
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Final Decision

Zoefmond

High Definition

Rhenoy

Single Act

Bmssef
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four-leaved Clover

Midland Blend

Zaandam

Ede

Gents' Quariet :v-HerwgenfJoscft
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\\'a' n Klank

Heer.e

Spectacle

Nieull'egein

UITSLAGEN DABS CONVENTIE 1990
KWARTETTEN

ion
Arr.
....................................................... Sound
...................... Interpretal
......................
.............
I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

IJ.

Why Four
For Pleasure
Tunatic~

Special Delivery
Final Decision
High Definition
Single Act
Four-leaved Clover
High and Might y
Midland Blend
Gents' Quanet
Special Blend
De Sox
Wa'n Klank

12.
13.
1-l.
15. Spectacle

129+ 127=256
126+ 124=250
119 + 115=234
lil + 109=220
116 + 119 =235
111 + 113=224
11 9+ li l =230
11 4+ 109=223
11 2+ 11 0 = 222
108+ 110 =2 18
123+ lil =234
79+ 79= 158
87+ 77= 164
86+ 97= 183
83+ 80= 163

68+73= 141
63+64= 127
63+67 = 130
60 + 59 = 119
61 +65= 126
64+62 = 126
58+60= 118
66+64= 130
51+58 = 109
58+61 = 119
55+48 = 103
52 + 50= 102
57+53 = 11 0
44+45= 89
46 + 48= 94

6-1=5
109
109
4+4=8
3+6=9
105
4 +3=7
123
5-2 =3
100
4+4 =8
98
3+2=5
96
1+ 5=6
83
3+4=7
102
-4+3= -I 96
3+1=4
84
0+2=2
104
3- 4 =- 1 89
0 - 3=-3 61
0+ 1=1
64

........................................................ Sound
...................... Intcrpretation
...................... Arr.
.............

KOR EN
I.
'1

3.
4.
6.

..,
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10.

Hcart of Holland Chorus
Southern Comfort Barbcr Matcs
Coastline Chorus
Dolphin Barbcr Matcs
Whale City Sound
Sea Bottom Singers
Gaggling Ganders Gang
Midland Harmonizers
Midholland River Blenders
Capita! Chordsmen

148+ 146 =294
137+ 135=272
138 + 135=273
132+ 136=268
119 + 119=238
102 + 110=212
11 2+ 102=2 14
124+ 112 = 236
9 1+ 88 = 179
79+ 64= 143

67+69 = 136
70+7 1= 141
60+63= 123
62+67= 129
55 + 64= 119
73+65= 138
58 + 45= 103
48 +42= 90
52+48 = 100
48+47 = 95

SP

5+5= 10
2+5=7
1+6=7
6+4 = 10
1+ 6=7
2+5=7
7+3=10
2+ 1=3
1+ 0 = 1
3-3=0

SP

Totaal
51 1
494
478
469
464
456
449
442
440
432
425
366
362
330
322
Totaal

159
128

599
548

123
115
118
98
118
76
70
91

526
522
482
455
445
405
350
329

.......................................................................................................................................
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Deelnemers Korencompetitie

Southern Comfort Barber Mates - Silver Medalists - Eindilol'en

Coastline Chorus - Bronze Medalists - Vlissingen

REYNOTRADE
Aluminium produkten met toekomst

D~~~DO~~~~~
REYNOTRADE MAAKT DEEL UIT VAN REYNOLOS ALUMINIUM HOLDING BV
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Oolpbin Barber Mates • Hanlerwijk

WbaJe City Sound • Zaandam

Sea Bottom Singers - Lelystad
9
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Gaggling Ganders Gang · Goes

Midland Harmonizers - Ede
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Midlaod River Blenders - De Meem

Capita( Chordsmen - Brussel
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Overzicht ,·an andere medewerkenden aan de com·entie.

The Anvill Chorus - o.I.,. Rod Bwcl!er uir Birmingl!am - Euge/(lud

ea Sound Singers- o./.1: Rob mn der Meule uir Vlissingen

Foto boven: Het onvolprezen Conventie-Team. nu in een ontspannen
houding ...

Curtain Call - Wesr Bron11ricl!
12
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HELLO
HARMONIZERS
Mini Harmonie Conventie met
disharmonische gevolgen ...
De data 26 en 27 oktober 1990
zullen velen met mij niet licht
vergeten. Zeker voor de kwartetten. maar ook voor voor koren is
deze conventie bij velen met van
streek zijnde magen verlopen.
Als columnist had ik een aardig
koude douche gevoel en dat
kwam nu eens niet door overmatig drankgebruik. want dat was
alleen met veel inspanning en geduld te verkrijgen, maar meer
door het getemperde animo.
onder andere tijdens de afterglows. dat bij een aantal deelnemers een nauwelijks te onderdrukken gevoel van teleurstelling
en lichtelijke verwarring gaf.
Afgezien van de ondermaatse
service van 'Koningshof Ge stond
meer op je consumptie te wachten
dan met elkaar te woodshedden).
\vas er geen tijd om rustig in de
sfeer te komen; een voorwaarde
voor een goede warming-up.

Nee. het was binnenkomen. inzingen. optreden en ...afgaan.
Dat laatste gold in zekere zin ook
voor enkele judges!
Kijk. kwartetten en koren in de
winning mood hadden uiteraard
geen problemen. die er (naar ik
zo hoorde) wel waren voor een
aantal andere deelnemers
Het waren kopie-winnaars die
voorop stonden.
Engelandvaarders en goed bekend
met de daar geldende tradities.
Van harte overigens!
Maar ik bemerkte toch bij anderen een vreemd nakijken met dit
keer heel onbevredigende gevoelens op de conventie.

Als redelijk muzikaal bestudeerd
toeschouwer. vond ik met name
de uitslag bij de k\vartenen op
een aantal punten nogal aanvechtbaar.

Daar zat zogezegd een Brits
opvattingsluchie aan. Met name
aan hun opvattingen over StagePresence en Interpretatie.
Er vielen dan ook onbevredigende
stilten in opperste verbazing én
verwarring bij deelnemers én toeschouwers tijdens de bekendmaking van de uitslag.
Op de eerder genoemde punten
haalden enkele judges in no-time
k\vartetten en koren bijna onderuit door Amerikaanse barbershopsongs, in die stijl uitgevoerd. van
een Britse signatuur te voorzien.
Normverwarring, niet anders!
Ik kan mij voorstellen, dat men
dan beide handen aan de stoel
vasthoudt. Want men moet kennelijk kiezen: of een Engelse of een
Amerikaanse opvatting voor
jurering volgen.
Het wordt dan, laten we zeggen
voor deelnemers verrekt moeilijk
om de oppeppraat aan te horen
van sommige DABS-officials. die
blijven beweren dat iedereen die
aan de conventie deelneemt
'winnaar is. althans nooit verliezer'. Ja. aan me hoela!
Tijdens de goedbedoelde hartstochtelijke en soms emotionele
gesprekken die dan volgen , na
een eindelijk veroverd pilsje en in
een door ons allemaal gelegd

CULLMANN MAGIC STATIEF-SYSTEEM
H~t """J~rhJke CULL~1AN N Magie '"nk f.

""' aha)'! hij U ,,.

\"'t•r

hch~n.

èr \.'\.'11 'wu~f dal 1ccr ~r.·nm ·
p.l\'1 i' (~ 1 ! ~.,_·m in Uf'1!è\UU\\~n !'otandl. lmg..••
hx111iJ~ 'tabid ~n mei een gt:'' h.·ht \'an !'\kc:h1'
I()X() gram .
~t ~...~~~ .,

Het Magie 2 statief
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rookgordijn van sigaretten. ont-

staat~ee n Babylonische spraakver-

\\"arring rond begrippen als StagePresence en Interpretation.
Het jury-rapport wordt dan al
gauw inzet van het op de tocht
zetten van het bindend begrip l n
Harmony'. bloedje link ... !
Nederland mag dan nog geen
eigen bevoegde judges hebben.
maar een aantal Engelsen zouden
zich dan best in American Harmony style mogen afvragen hoe
zij hun taak dan wel zien als
internationale judge.
Of willen ze het liefst aan deze
barbershopstyle een Britse oorsprong geven?
Onmiskenbaar mistte dat zijn uitwerking niet op de Dutch Convention; daar kunnen drank en
recties in rodondendron-opmerkingen niets meer aan veranderen.
Je wist trouwens niet eens wie
zoiets beweerde in dat mistige
rookhol tijdens de afterglows.
In de eetzaal , waar wij nog eens
in-line moesten wachten op smakelijke varianten voor de inwendige mens, hoorde je dan ook veelvuldig het advies aan de DABS

• • • • • • • • • •

BRIEF VAN DE
SPEBSQSA
Joe Liles, Executive Director van
de SPEBSQSA, lnc. heeft op 17
oktober j.l. een brief geschreven
aan Theo van Dijk, bestemd voor
alle leden van de DABS.
Onze moederorganisatie in Amerika volgt met veel belangstelling
onze activiteiten.

1he 36.()()() memhers of rhe
Society for the Preservalion and
Encouragement of Barher Shop
Quarrer Singing in America
brings greetings and best wishes
ro rhe Dutch Association of Barhershop Singers. 7hrough our representative, Jay Gial/ombardo,
we wish you every success on rhe
occasion of your second-amwa/
narional convention.
Kt> applaud your srriving for
excellence as you gather ro select
a national champion. We look
14

verzuchten: 'Kies in het vervolg
de juiste bloedgroep van uit te
nodigen judges. 'A' voor American en ·s· voor een British approche of opinion·.
Gelukkig legden de presentatie
van kwartenen en koren én de
show nog enig gevoel voor werkelijkheid aan de dag om de
mentale inslag bij het audilorium.
duidelijk voelbaar. wat te verzachten en niveau te geven.

• • • • • • • • • •
RAPPORT VAN
JAY GIALLOMBARDO
I N Z A K E
DABS CONVENTIE '90

Naar aanleiding van het bezoek
dat Jay en Helen Giallombardo
aan onze com·entie brachten,
als vertegenwoordigers van de
SPEBSQSA, schreef Jay een
OK! Brand nu maar los, het was
rapport aan Joe Liles, Executive
een ware ervaring voor onze
Director van The Society.
Dutch Association, voor wie een
Het rapport is integraal overgrootse taak is weggelegd om uni- genomen.
versele judge-criteria (denk aan
The 2nd Annual DABS convende Zweden) aan te leggen, in
samenwerking met de enige origi- tion was a resounding success. lt
was well organized, convenient,
nele, oudste, maar ook grootste
exciting, and an cxperience that
organisatie ter wereld: de
would have left any barhershopSPEBSQSA .
per ready to comc back for more.
Het moet maar eens gezegd
The weekend consisled of a preworden!
glow, quartet contest, chorus conDaarom heren barbershoppers.
test, Saterday night show, and afniet langer getreurd , maar het
terglows.
hemd van vooraf aan maar weer
eens opgebeurd ... !
It had excitement and thrills for
the
competitors, and some heartChar Woodshedder break
for those who didn't place
as they may have liked; there was
• • • • • • • • • • some judging controversy, and
woodshedding until the wee hours
fonmrd to the time when a Durclr of the morning. I feit like it could
quartet wil/ join the American,
have been a contest weekend in
Canadian, British and Swedish
one of our own districts, yet here
barhershoppers in an internawe were in a small Dutch town
tional celebrarion of the closethousands of miles from home.
harmony sty/e of music.
The convention was held at
Koningshof, an old monastery
As you spread rite thrill of a
barhershop chord throughout Hol- that was convened into a convenland, you provide a growing num- tion center. Rooms were adequate
and comfortable. The hall seated
ber of men the opporruniry ro
about
800. The sound system was
enjoy the good fellowship and
very good. The convention began
good singing that our harmonious at
4:00 pm on Friday afternoon
hobbey offers. These Dutch
with a pre-glow. There was
vocalists will learn what barherwoodshedding and drinks. The
shoppers a/ready know: You can't
DABS
president, Theo van Dijk
be unhappy while you're singing!
made the opening remarks. He
May your love ofJour-part har- introduced me as a representative
from the Society and after my
mony unite all of you in a spirit
openjng remarks, I read your
of brotherhood rhat reaches from
letter, which was received with a
17re Netherlands across westem
hearty round of applause. People
Europe and around the world.
were very warm and friendly and
before you knew it, Helen and I
sincerely were singing tags and songs.
Joe liles, Execurive Direcror Helen lilled in on tenor very
SPEBSQSA, lnc. nkely.

DABS-TUNES
One of the nicest and convenient parts of the conventions
were the meals. 5 Sit-down meals
were provided in a catercd/buffet
cyle. The food was traditional.
plentiful and very tasty.
We especially enjoyed the variety
of cheeses, meats, and breads.
We made many new friends at
mealtime.
15 Quanets were in thc Friday
night contest. Performance ranged
from C- to B+ with the most in
the C, C+ range. All songs were
traditional barhershop arrangements. many remarked to me that
the level of singing was a big
improvement over the previou~
year. We enjoyed every performance. I was asked to announce
the medalist quartets 3, 2 and l.
Thc winning group. Why Four.
did an excellent job. They did
some actvaneed arrangemcnts and
had command of the contest
style. Later. I had the chance to
talk and sing with the quanet.
They are clearly DABS' best,
nice guys. and well respected.
After the quanet contest, the
current BABS champion quanet
performed. They were superior;
probably one of. if not, the best
quanets to come out of BABS.
I had some encouraging ''<'Ords
for them. and we san~ several
songs at the Friday N1ght Glow.
They were highly polished and
have a good command of contestryle singing in all areas.
The chorus contest was a lot of
fun. 10 Chorus participated with
men on stage ranging from 20 80. The avcrage was about 35 40. The performance range was D
to B with most in the C range.
There were lots of enjoyable performances. The winning chorus
had a good sound and lots of
choreography. Although it was
clear that the Heart of Holland
Chorus would win, therc was lots
of cxcitemcnt and participation as
oo who would win the other
places. I congratulated many of
the directers and paid tribute to
them during the medal ceremony
~ the leaders of barbershopping
m Holland. I also announced the
Chorus medalists 3, 2 and I as

Satcrday Night Show featured
thc top quanets and choruses plus
the Anvill Chorus from England
and the current BABS quanet
champ. It was a fine show. The
Anvill Chorus were very entertaining. The vocal quality of lhis
group was very high resulting in
the fine intonation. The group in
general repeated their contest
songs and one or two other show
songs. A Harmony [ntemational
(Sweet Ad) quartet sang on the
show as well. Everyone sang
what I consicter to be contest or
show barbershop. One exception
was a rendition of Berkeley
Square. This is a great song
hampcrcd by a wcak arrangement
due to its incohesive use of
harmony. I'm sure there are more
effective arrangements of this
song.

-

-

-

Finally, the afterglew began
about 11:00 pm. Helen and I were
among last to leave at 5:00am.
The spirit was tremendious.
Quanets and choruses sang
throughout evening: gang singing
happened spontaneously. When
they ran out of barbershop songs.
they staned singing Christmas
songs! It was great fun for all.

Comments/Recommendations
- Location, lodging. meals.

-

logistics, auditorium wcre
excellent.
Bar service needs attention at
the afterglow. It was difficult to
get a drink without a long wait.
For a singing society, I was
surprised by the amount of
smoking. This must be a cultural difference.
The highest sound, stage
presence, and interpretation
awards seem redundant. Thc
winning group will often win
most of these anyway; thcy
may wish to consider novice,
most improved, small chorus,
and senior quartet award for
stron~er encouragement.
Cons1dcration of administrc~tivc
awards. service awards, etc.
Judging controversies although this is not new to us,
the subjectivity of contest judging caused some controversy.
Would thc scoring have been
different using American panel?
One solution is to scnd thcir
contests tapes to our 4 Category Specialists and have them
scored; then compare with the
BABS scores. Thts wil! help
them determine wich system
they wish to go with. Also,
there are economie factors to
consider.
Coaching is neading in Holland
to improve performances. As
this is mostly a monctary

MOBDUW B.V.

LEVERANCIER

~N DROGE AFBOUWSYSTEMEN

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

\\ell.
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problem. any kind of a~sistance
hcre would be greatly appreciated. Possibly. an international fund to sponsor coaching
trips to Holland. Britain. and
Sweden. AIC may want to get
involved here.
- In Holland a big question is:
Should we sing songs in our
own language? My answer is:
more experimentation is
needed. Translate an American
song. like 'Sunny Side Up' in
Dutch and see if the audiences
like it. Take a traditional Dutch
song and have it arranged in
barbershop style. Sing it for the
auctienee and sec how they
respond. The key to entertainment is variety and pacing.
After 3 or 4 songs in Engl ish.
the Dutch auctienee might want
something in their own language. Sing them something in
Dutch. and they'll be ready to
listen to more m English.
In Conclusion, this was a very
enjoyable enlightening trip. I feel
that we have helped to promote
barbershopping m Holland and
we have received the appreciation
of our Dutch hosts. I w1sh everyone in DABS the very best, continued success, growth in the
future. I was glad to have participated in their convention and am
heartened that barbershop is alive
and well in Holland.
Sincerely.
Jay Giallombardo
Ambassador Of Harmony

• • • • • • • • • •

BARSERSHOP
WERELDWIJD
'THE GLOBE '
News from the world of four
part harmony.
Waarschijnlijk heeft u via uw
afgevaardigde in het DABSbestuur (RvA) reeds het nieuwe
barbershop-magazine 'The Globe'
ontvangen.
Toch kan het geen kwaad wat
meer te vertellen over het hoc en
wat van deze uitgave.
16

Meer dan een jaar geleden werd
het bestuur ''an DABS benaderd
commentaar te geven op het idee
van de SPEBSQSA een blad uit
te geven. dat informatie geeft
over barhershop wereldwijd.
In die tijd gebeurde er nogal wat
op de continenten.
In Australië kreeg de AAMBS
meer aanhang evenals in Nieuw
Zeeland met de NZABS. In Ierland werd ook al een barbershoporganisatie, de IRABS opgericht.
De DABS groeide langzaam en
kreeg meer structuur in haar organisatie. Plots was er veel aandacht voor 'The Don Quiet Quartef een k\vartet uit Rusland. Van
Amerikaans standpunt uit gezien
was dat natuurlijk interessant. Later kwam men erachter dat het
niet veel (muzikale) inhoud had.
maar dat terzijde.
Maar het waren toch allemaal
ontwikkelingen die in Amerika
nauwlettend werden gevolgd. Men
was daar nogal gelukkig met het
feit dat hun Amerikaanse zangstijl
op vele plaatsen in de wereld
werd beoefend. Logisch dat je
dan als kersverse organisatie
wordt bestookt met veel informatie en vooral veel vragen.
Het antwoord van het bestuur op
de vraag hoe wij Hollanders
dachten over een wereldwijd
barbershop-magazine, antwoordden het bestuur; doen!
Dabs-Thnes werd reeds verstuurd
naar Harmony Hall in Kenosha,
dus kon men er de nodige informatie uithalen (lenminste als lC
Nederlands kunnen lezen).
Na onderzoek bleek de goedkoopste wijze om The Globe' te
versturen de fax te zijn.
U heeft dan ook niet al te beste
kopieën. Doch met een beetje
goede wil is het te lezen.
Het venalen van 'The Globe' gaat
de redactie al te ver. Maar wanneer zich een liefhebber bij mij
meldt, die zo'n vier keer per jaar
dit blad wil vertalen én wil uilprinten op A4, is het voor alle
barbershoppers wel een stuk duidelijker.
Terug naar de doelstelling van de
SPEBSQSA inzake 'The Globe'.
Het is natuurlijk zeer interessant
voor hobby-genoten all over the
world , iets te lezen over hoc de

DABS. maar vooral hoe de k\vartetten en koren zich ontwikkelen
in een zo jonge organisatie als de
onze.
Vier maal per jaar heeft u dus de
gelegenheid vermeldenswaardige
zaken wereldwijd kenbaar te
maken.
Zo werd in de eerste uitgave van
'The Globe' vcrmeld dat het
'Gents' Quartet' uit ·s-Hertogenbosch zowel aan het Harmony
College in St. Joseph (Mi) als
aan het 'Buckeye Invitational' in
Columbus (0) deelnam.
Ook werd zowat een jaar naar dato bekend gemaakt dat 'Why
Four' en 'The Heart of Holland
Chorus' uit Nieuwegein DABSkampioenen 1989 waren.
De redactie van Dabs-Tunes zal
zeker de DABS-agenda doorsturen
en tevens suggesties doen de
typografie te wijzigen. zodat de
leesbaarheid wordt verbeterd.
Voor informatie: Ton van Aart,
tel. (Jl3 - 421191.

• • • • • • • • • •

HARMONY
COLLEGE
1 9 9 1

Eikelkamp-Eist
Op 20 en 21 april 1991 zal DABS
haar 3e Harmony College houden. Het vorige college bleek een
groot succes.
De gekozen formule was voor
vele barhershoppers reden het HC
te volgen. Van de in totaal 138
deelnemers hadden er ruim 60
gekozen voor de zaterdag en
zondag, de rest schreef in voor
een van beide dagen.
Ook nu is het mogelijk een keus
te maken, dit om alle DABS-sers
de gelegenheid te geven deel te
kunnen nemen.
De commissie die de organisatie
van het HC voorbereidt, heeft
interessante ideeën die zeker de
deelnemers zullen aanspreken.
Het is mogelijk individueel lessen
en workshops te volgen, maar
ook nu weer zullen DABSkwartetten én gelcgenheids-

DABS-TUNES
kw.menen royaal aan hun trekken
komen.
De commissie is momenteel hard
aan het werk om alle zaken op
orde te krijgen. Voorlopig kan
men rekening houden met de volgende criteria:
- plaats van handeling is centrum
'De Eikclkamp' te Eist;
- op zaterdag 20 en zondag 21
april 1991:
- deelname voor leden van
DABS;
- deelname voor dirigenten/
coaches van DABS-koren en
-kwartetten:
- inschrijving is mogelijk voor
zaterdag/zondag of alleen de
zaterdag of de zondag;
- geen maaltijdverplichting;
- betaling bij inschrijving vooraf.
Aangezien er in dit stadium nog
te veel onzekere faktoren zijn. is
het nog niet mogelijk de kosten
aan te geven. Doch uitgangspunt
is een voor ieder betaalbaar
Harmony College.
In de volgende Dabs-Tunes komt
de commissie met meer informatie. maar noteert u nu vast in uw
agenda:
20/21 april 1991 - Harmony College

• • • • • • • • • •

BARSERSHOP
DATABANK
Organisatie: Flevoland Barhershop Festival
Barhershop Show
19 januari 1991
Hotel 'Lelystad' te Lelystad
Medewerkenden: 'The Harmony
Singers', 'Coastline Chorus',
'Whale City Sound', 'For Fun' en
'Tunatics'
Info: Gerrit van Dolder
Telefoon 03200 - 42444.
Organisatie: Midholland River
Blenders
lste Lustrum
19 januari 1991
Theater 't Zand te Maarssen
Receptie mn 18.30 - 19.30 uur.
Feestavond van 20.00 uur tot ...

Info: Peter Meijer
Telefoon 03465 - 69446.
Organisatie:
New City Harmonizcrs
Barhershop Show
26 januari 1991
Cultureel centrum 'De Kom' te
Nieuwegein
Medewerkende/I: 'The New City
Harmonizer·, 'Heart of Holland
Chorus' en 'Cristal Sound'
Organisatie: DABS
Harmony College
20 en 21 april 1991
'De Eikelkamp' te Eist
Info: Aat Snellink
Telefoon 08388 - 3664
Organisatie: Holland Harmony
Conventie 1991
6-7-8 juni 1991
'Koningshof te Veldhoven
Info: Jack Stekelenburg
telefoon 03402 - 63666
Orga11ismie: SPEBSQSA
International Convention 1991
30 juni - 7 jul i 1991
Louisville. Kentuckye
USA

Organisatie: SPEBSQSA
Harmony College 1991
Eerste week augustus 1991
Missouri State College
St. Joseph, Missouri
USA
Organisatie: Heart of Holland
Chorus
Amerika-tour
10 - 20 oktober 1991
Info: Gijs van de Gijn
Telefoon 03402 - 66987.

• • • • • • • • • •

CONVENTIE
HOLLAND HARMONY
1 9 9 1
Van harte proficiat bestuur, deelnemers en vooral kampioenen
'Why Four' en 'Heart of Holland
Chorus· met deze fantastische
competitie!
Uiteraard zullen jullie DABSkampiocnen van harte welkom
zijn op de lste jubileum-conventic
van Holland Harmony.
Ook onze voorbereidingen zijn
volop gestart en de eerste info's
zullen binnenkort verschijnen.
Het beloofd een fantastisch weckend te worden en vele, vele

,Maison M e r c hant ,

Wijn Import - Groothandel
KWALITEITSWUNEN VOOR BETAALBARE PRIJZEN

*Wijnproeverij*
*specialiteit: Relatiegeschenken*
*Wijn met eigen etiket*
*Verzending door heel Nederland*
*Leverancier Barbershopwine*
Trade Center "Wolfsdonkcn" (tevens showroom)
Wolfsdonkenplaats 7. Postbus 1401. 5200 BL 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 216364 Fax: 073 - 210753
K.v.K. 's-Hertogenbosch H.R. 39079
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gaMen zullen aanwetig 7ijn.
oteer alvast de datum :
7 - 8 - 9 juni 1991.
5e Com·entic. lste jubileumcon,cntic. dat wordt du~ fce~t in
Veldhoven~

Hou de int()~ in de gaten en zorg
dat je erbij bent.
barbel'"!lhoppcr~.
'reugd~

Hoe meer

meer

Riet

Ko~temwn.

hoc

Voorziuer

• • • • • • • • • •

BARI - TONIGHT
Barbershop, een ander woord voor
Schlagers?
Ik zal l aat~t in de trein van Rollerdam
naar Groning~n . Ik reed lstc klas (de
baas betaalde) en had een plaat~je uitgezocht in een rookcoupé. Mijn Sam·
sonite koffer met barbershop-emblecm
werd langzaam kaal op het stalen rek
vla!.. onder het plafond en mijn beker
koffie gaf kringen op mijn kr.Jm naast
het raam. De zon scheen fel in mijn
ogen en langzaam doezelde ik weg.
slechts af en toe opgeschrikt door een
onverstaanbaar gekraak uit de intercom. Bij Utrecht kreeg ik gezelschap
van een vrouw van rond de veertig.
'Gaat deze trein naar Groningen?"
vroeg ze mij nerveus. Ik knikte vrien-

d<!lijl-. en 'oegde daar.tan toe. dat dat
maar !!OCd wa~ ook. want de trein
rc<.'d alweer. Ze zuchne diep en gim.!
t~g~no,cr mij zitten. Haar blik dwaalde door de coupé en ik begreep. dat
ze om een praatje verlegen zat.
'Gaat u ook naar Gronim!enT 'roe!!
il-. nogal overbodig. Ze knil-te ja. ·f~.o
llcn namelij~ zangere~·. zei ze. ·en il..
moet daar \ana,ond optreden·.
Sou brcc~t mijn ~lomp dacht i~ en ~~
ging wat rechterop zincn. On:r toeval
gc~prokcn. want tl.. Ling tenslone oo~.
11.. Ling barbershop·. zei ik emhou·
'ia>l. Ze reageerde wat aarzelend.
'\\'at Legt u'!~' roeg ze 'riendclijl-.. Ik
herhaalde mijn mededeling en keek
haar hoop,·ol aan. De kans. dat ze
ook barhershop zou zingen was uiteraard klein, maar als zange res had ze
er misschien wel eens van gehoord.
Mis dus: er ging geen enkele bel rinkelen. laat staan een akkoord rinaen.
'Wat is dat' 1' vroeg ze beleefd. De uialoog zie zich toen ontsproot.
s~aat mij nog helder voor de geest en
gmg als volgt.

Ik: Barhershop is vierstemmig...
Zij: Dat kunt u du. niet alleen.
Ik: Nee. dat gaat minimaal met vier
heren en ...
Zij: Ik zing wel alleen.
Ik: ... en oms met een heel koor. In
ieuwegein is een koor met wel...
Zij: Waarom zij u 'heren·. mogen
dames niet meedoen dan?
Ik: (Ze komt uit Ronerdam zo te
horen). Nee. dames mogen niet meedoen. die hebben zelf een ... :

Zij: Waarom niet?
Ik: ...die hebben lclf een a\~ociation.
waarbij ...
Zij: Een wat'?
Ik: Een a~\odation. een club. een
\Cn:nil!inf.. een t:tngbond.
Zij: Oh. 11.. ocn ooi.. lid 'an d~ bond.
de F. V. Kijl.. i~ heb een >pcldje met
'Dat pi~ il-. n1ct' erop: heeft u ooi-.
een ~pcldje?
Ik: Jaze~er. i~ heb ~~cl tw tntig 'pcldjc~ 'an allemaal. ..
Zij: \\'at O\crdre,cn.
1/..: .. san allemaal 'eNhillcnde cluh~.
Lij: 'l]onge. dat ko~t een 'crmogcn
aan contributies. ja toch. niet dan?
Ik: (Rotterdam. i~ wiM het tcl-.er)
Nee. dat zit namelij I-. J.O • ...
Zij: Wat Lingt u?
Ik: Bariton (ik bleef eerlijk).
Zij: Nee. ik bedoel. wat zi ngt u.
schlagers of zo?
Ik: Nee. barbcrshop.
Zij: Oh ja. dat zei u net ook al. Heeft
dat iets met kappers te maken dan'?
Ik: Nou. dat i~ een lang verhaal. Kijk
in het begin van deze eeuw...
Zij: Ik houd niet van kappm. veel te
duur altijd. Trouwens. die van mij
zi ngt ook. maar gewoon schlagers. Ik
zing ook schlagers: alleen. Nou ja.
met een band natuurlijk. Heeft u ook
een band?
Ik: ee. barben.hoppcrs doen het tOnder instrumenten.
Het gesprek tokte C\'Cn. Zij keek mij
onderzoekend aan. Was dit soms een
'dtrty JOke' of zo? Ik kreeg het warm
en keek op mijn horloge: nog zeker

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 perfeçte 'AHef\llow'

VRAAG GEHEEL VR IJBLIJVEND OFFERTE OF INFORMATIE
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een uur naar Groningen. Ik vroeg mij
af of ik door moe~t gaan met hel promoten van mijn hobby. DeLe dame
was voor eeu11 ig verloren voor barbershop. dm 11'3!. wel duidelijk. Maar
van de andere kam. ah JC barhershop
meer bekendheid wil ge1cn. dan
moest je dat natuurlijk lOlcel mogelijk doen. btj mensen. die er niet' van
afweten. \\'at dat betreft pa.,tc dcte
dame 11el in de doelgroep.
Ik bood haar een peperemuntJe aan:
misschien hield le e1en haar mond.
Ik: Kijk. een barber~hopper llngt a
capella. dus wnder begeleiding 1an
muziekinstrumenten. ~1aar het mooie
1·an barhershop i~. dat er ahijd rncl
vier vcrschillende stemmen wordt gezongen en dal klinkt gewoon vrc~cl ijk
mooi. (De dame tegenover mij had
:~_ich vcr~ l i kl in haar pcperemuntjc.
dus kon ik nog even ongestoord
dooroaa n).
Bar~~hop komt oor~pronkclij k uil
Amerika. vandaar dal u er nog
nooit...
Zij: (Terwijl ze de Ir.men uit haar
ogen wrcet) Schlager~ komen uit
Duitsland.
Ik: Ja dal lijkt mij logisch. maar barbershop...

Zij: Ik zing dus veel in het Duits.
Zingt u ook Duits?
Ik: Nee, wij zingen in het Engeb.
Zij: Bent u dan soms een Amerikaan?
Ik: (Verbaasd) Nee. ik kom uit Rotterdam.
Zij: Hé. wat leuk. ik ook!
Ik: (Dat had ik al gehoord) Ja. dat
had ik al gehoord. ik bedoel... (het
werd \leed\ wam1er in de coupé).
Zij. Geeft niet hoor. je kunt beter een
Rotterdams accent hehben. dan een
Amerikaans accent zeg ik altijd maar.
Ik: ~1aar ik heb helemaal geen ...
Zij: Heeft u nog een peperemuntje
voor mij? De vorige was zo snel op.
Ik: (Ik bood er haar nog eentje aan).
Zij: Zingt u som> protest-songs?
Ik: (Hoe kwam ze daar nu weer bij?)
Nee. dat mag niet. Kijk...
Z(i: 01'1!1' poliriek dan?
Ik: Nee.
Z(i: Over geloof dan misschien. spirituals zeker?
Ik: Nee. ook niet.
Zij: Strijdliederen? Commercials?
Ik: Nee, nee, niets van dat alles. Barbe rshop is ongccompliceerd en gaat
1aak over de Iictèlc of o1·er...
Zij: Over de liefde? Schlagers dus!

Voor haar

\\-':IS

mij de maat vol. Ik gaf het op.
Ik: Ja. u hebt gelijk. Barbe~hop is
het Engelse woord voor Schlager~.
Wij praten over tenors. maar daar bc·
doelen wij eigenlijk de Wiener Zänl!crknabcn mee. Wc hebben het 01·er
een chorus. maar feitelijk lijn dat die
Mannschaften. John Gram heet ciecnlijk Dr. Ing. Heinz der Grosse. \Vij
beginnen een ~ong ahijd met een stoot
op een Waldhom en 1\e ~luiten een
song af met een Guten Tag. En daarna drinken wc alleen nog maar Kro·
oenberg bier.
Zij: <Duidelijk tevreden) Zie je 1\CI.
er is eigenlijk maar één ~oon mooie
muziek en dat tijn Schlagers. Laatst
k\l':tlll ik in Duitsland een vrouw uit
Nieuwegein tegen. die het in het begin ook zij dat ze bij barhershop betrokken wa~. Maar na een kwartiertje
gaf ze toch ook toe. dat het eigenl ijk
gewoon Schlager~ waren. Kent u haar
soms? Ze heette Riet Kostcrman.

De rei~ ko~nc me toch nog f 125.--.
Tussen A~~en en Groningen trok ik
aan de noodrem en mbbruik wordt
gestraft. hetgeen hier duidelijk niet
het ge1-al 113'>.

de cirkel rond en voor
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ATTENTIE
~-<>-~'The College Barbers' uit Apeldoorn bestaan nu al weer een
Jaar. ·n Jaar waarin we dankzij.
de vakkundige ee~te hulp van
Bob Slavenburg en het heilige
\Uur van 'The Seabouom Singers·.
·:-.1idland Hannoniz.ers' en 'The
Dolphin Barber Mates· enthou'iast en aardig wat wijzer tijn geworden op het gebied van barbershop...
~lleen met dirigemen hebben we
weinig geluk gehad: de eerste
,·erhuisde naar het westen in j uli
11. en de tweede, een vrouw met
;,, ie we ook op muzikaal gebied
verguld waren. heeft het zo druk
gekregen dat ze zich gedwongen
r..ag on koor op te geven en haar
~.UTièreplannen bij te stellen (?!).
Daarom deze lichtkogel: 'We're in
liDtres !"
Wie kan en wil on~. cnthoul.ia.t
w.aar redelijk armla~tig vijftientaL
-.efeoend op \\OCnsdagavond. de
'lelpende dirigentenhand bieden?

Wil diegene die daar wel voor
voelt (hij/7ij) contact opnemen
met Ton Vermeulen.

tel. 055 - 420284.
'May the light from the lighthou e·.

TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE EETElllJ
Voor barbershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13. 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
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THE IRISH ASSOCIATION

of
BARSERSHOP SINGERS
LI M ERI CK

19 9 1

Convention : October 4 - 6
In 1991, Limerick City will commemorate the Tercentenary of its famous Sieges and Treaty of 1691 with a
year-long celebration LIMERICK TREA TY 300. The theme ofthe festivities will be 'to commemorate
peace and cele))rate progress'. and from January through to December the city will host a programme of
events to include pageants, concens, recitals, par<~des, cam ivals and major sporting events.
One of the many highlights of the year wi ll be the 1991 Convention of the Irish Association of Barbershop
Singers, which will be held in Limerick for the ftrSt time. A hearty 'Cead Mile Failte' awaits all
Barbershoppers to this prestigieus event. Overseas enthusiasts of Barbershopping, both groups and
individuals, will be especially welcome.

CONVENTION PROGRAMME
FRIOAY 4 OCTOBER :

Reglstratlon of Oelegates.
Welcom e Reception wlth t he Mayor of Limerick.
Optlonal: Medi aeval Banquet, Bunrally Castle.
Afterglew Receptlon .

SATUROAY 5 OCTOBER :

Barbershop Singing Workshops .
lABS Annual General Meeting.
Prellm l nary Heats
Evenlng : Concert, Fi nals & Guest Groups.

SUNOAY 6 OCTOBER:

Eccumenlcal Servlee (In on• ollhe Clly'o Colhodrol o),
Massed Slng - Limerick City Centre.
Farewell lrlsh Coffee Receptlon.

Accommodation will be basedat the foUowing city centre hotels, all of which are within 10 minutes walicing
distance of Convention activities:
The George Hotel, O'Conne/1 Street.
The Glentworth Hotel, Glentworth Streel.
RAT ES
Bed & Braakl ast - Sharlng Twln/ Oo ubla Roo m
Hotels:
From t18.00 per p er son .
Gu.,thouses: From t12.00 per person.

Special fares (both airline and car ferry) will be available to those travelling to the Convention from abroad.

Further îriformatîonfrom:
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Baz Millar,

Joe O'Connor,

Shannon Development Co.,
The Granary,
Limel'ick.
Tel. 061-40771

Limerick Truty 300,
15 Shannon Streel,
Limerick.
Tel. 061-311991

Fax 061·31563'

Fax 061-319300
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KOPIJSLUITING
DABS-T U NES
Het eerstvolgende nummer van
'Dabs-Tunes' nummer 90-5, zal in
december 1990 uitkomen.
De kopij-sluiting voor dit nummer is 9 december 1990.
Noteer deze datum vast in uw
agenda!
Voor degenen die kopij hebben
voor het eerstvolgend nummer,
dienen dat in te leveren bij:
Aat Snellink
Hooskamperweg 5.
6741 CA Lunteren.

• • • • • • • • • •

DABS-TUNES
N
I
E
T
ONTVANGEN?
Indien U geen of te weinig nummers van Dabs-Tunes heeft ontvangen kunt U het beste contact
opnemen met de secretaris van
Uw koor of kwartet. Deze ontvangt namelijk via de post de
exemplaren van Dabs-Tunes die
,·oor Uw koor of kwartet bestemd
zijn.
Wanneer het secretariaat nog geen
Dabs-Thnes heeft ontvangen is het
wenselijk contact op te nemen
met:
Andries van der Meer,
telefoon: 03473 - 74908.

• • • • • • • • • •
DISTRIBUTIE
DABS-TUNES
'Dabs-Tunes'. het informatieblad
voor de leden van de 'Dutch
l.ssociation of Barhershop Singers' wordt automatisch tOegezonden aan de secretariaten van de
BHC's en BHQ's. die het op haar
beurt uitdelen aan de leden van
deze koren en kwartetten.
Bovendien worden er Dabs-Tune
aan de besturen van bevriende organisaties gestuurd.

Evenwel dit informatieblad is niet
alleen voor barhershoppers bestemd, maar voor ieder die
belangstelling heeft voor barhershop in het algemeen en in het
bijzonder informatie over DABS.
koren en kwartetten.
Voor deze belangstellenden is er
de mogelijkheid van een abonnement.
Dit abonnement kost f 15,00 per
jaar. en U ontvangt dan DabsTunes 5 X per jaar.
Het abonnement kan elk gewenst
moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij 2 maanden

vóór elk nieuw kalenderjaar
schriftelijk is opgezegd.
U kunt zich opgeven bij:
'DABS-TUNES'
Hooskamperweg 5.
6741 CA Lunteren.
Beste barberschoppers, het is leuk
wanneer jullie trachten ons clubblad aan de man te brengen.
Immers op deze manier maken
we onze hobby aan een groter
publiek bekend.

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

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 vcrmelde
zaken, dan U deze bestellen bij:
Heleen Burger, Steenweg 15. 4423 AL Schore. telefoon: 01102 - 43580.
omschrijving artikelen

prijs

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 - foto's
Plastic tas met barhershop opdruk
Diverse cassette-bandjes, per stuk
1985 Saturday Night-Show
1984 Top Twenty Quartets Of America
1985 Top Twenty Quartets Of America
Showtime " Dukes of Harmony" en ''Vocal Majority"
1892 America International Convention Chorus
1984 America International Convention Chorus
1985 America International Convention Chorus
1986 America International Convention Chorus
Diverse boeken en naslagwerken
Catsongs. 'Be A Barberpole Cat' (uitverkocht)
To Sing In English ·
'The Music Leadership Team·
'Music. Sound And Sensation·
'Masters Of Ceremonies'
'Quartet Coaching·
'Chorus Dircctors Manuar

f l ,f 5,00
f 2,50

f
f
f
f
f
f
f

f
f
f
f
f
f
f

l ,OO
1,00
45,00
1,00

6,50
1.50
10.00

25.00
48.00
36,00
23.00
12,60
6,00
13.60
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SPEBSQSA 52nd INTERNATIONAL CONTEST 1990
\ oor diegenen die niet in de gelegenheid zijn 'The Harmonizer'. het clubblad van The Societ~·. te
lezen, is de uitslag ,·an de kwartet- en koorcompetitie opgenomen.
Dat de scores zijn hoger dan bij ons. komt omdat er drie juryleden zijn per onderdeel en bij interpretatie
ook 200 punten kunnen worden gescoord.
Bovendien komen de beste 20 kwartetten na de eerste ronde in de halve-finale, de 10 besten daarvan komen
uit in de finale. Alle behaalde punten worden bij elkaar opgeteld .
Rank
t
2
3

Quariet name
District
SNO
INT
SP
AAR
.. Acoush• ...................................
.. SWO .......... 1564 ............... 1570 ..
1433
..... 19 ..........
...... 1391h Streef Ouartet ............................... FWC
... 1555 ............... 1514 .............. 1492 ................ 5 ..........
1515 ............... 1522 .............. 1493 .................. 31 ..........
. The Naturals ............................................JAO ...
4
The Rotz ...... ...... ...... .............. .......... .
JAO .....
. .... 1539 .............. 1492 ........
1498 .................. 15 .......
5
BankStreet.....................
RM0 ............... 1502 ........... 1523 ...
1485 .................. 17 .......
.............
C$0 ............... 1524 ........... 14 70 ............... 1466.................. 26 ..........
6
. GasHouseGang ......
Chocago Chord ol Trade ..... ................
ll l ................. 1543 ............... 1487 .............. 1499 ................. ·31 ..........
7
8 . ...
.. .. Sodekocks ................................................ SUN ............ ... 1453 .............. 1495 ............... 1489 ................. ·21 ..........
... Chordiac Arrest ................... ........................ ILL .................. 1363 ............... 1493 ............... 1509 ................. ·8 ...........
9. .
10....................... RememberWhen ........................................... FWC ............... 1436 ............... 1432 ............... 1427 ...... .......... . 55 ..........
11 . ....................... Broadway ....................................................... MAO ............... 997 ................ 986 ................ 208 .................. ·9 .......... .
12.......................... Buslin' Loose .................................................. JAC ................ 984 ................ 236 ................ 192 ....
.. .... 22 ........ ..
13. .
Wes1ern Union ................................................ FWC ............... 951 ................ 943 ................ 946 ....
. . •7 ...........
14........................... Special Fealure .............................................. FWC ............... 987 ................ 936 ................ 887 ................. . 21 ..........
15....... .................... Harmony Speelrum ........................................ FWO .. ............. 926 ................ 942 ................ 932 .................. · 12 ..........
16........................... Copyrighl '86 .................................................. MAC ...... ......... 978 ................ 936 ................ 889 ................. . 5 ...........
17........................... HarmonyWorks ............................................... LOL ................ 941 ................ 914 ................ 878 .................. ·2 .......... .
18 ......................... L.A. Tymes ..................................................... FWO ............... 949 ................ 904 ................ 876 ................... ·2 ...........
19 ....................... Fiorida Transfer .............................................. SUN ............... 928 ................ 901 ................ 913 ................... ·15 ..........
20 .................. Basin Streel .................................................... swo .............. 927 ................ 914 ................ 881 ................... ·9 ...........
21
His Masters Vooce .........................................JAO ............... 473 ................ 471 ................ 421 ................... 12 .......
..... 443 ................... 1 ...
22
Ouanz Precision ......... •............................... BABS ............. 476 ............ 454
23
...... Oebui............................................................. ILL ................. 462 ............. 450 .......... 449 ................... ·3 ...........
. ..... 448 ................... 20 ..........
24
The Rockerfeliers .................- -.........SWO .............. 448 ............... 436
... M3!11Event ...........
..........................SWO .............. 446 ................ 447 .............. 427 ................... 11 ..........
25
26
...... Easy Streel ................... .............................. EVG ............... 445 ................ 453 ............... 434 ................... ·1 ...........
27
... . ••• . ..... Mossoun Valley MusJC Company ................... CSC ............... 479 ................ 429 ............. 409 ................ 7 ...........
28 .................. Reumon .......... ................................................ NED ............... 468 ................ 440 ............... 407 .......... ......... 15 ..........
29.
•
.... The Unlouchables ................... ..... .............. MAO
..... 451 ................ 437 ............... 442 .......... ......... · 1 ......... ..
30. ....................... Atlanta Forum ................................................. DIX ............. .... 442 ................ 461 ................ 418 ................... 6 ...........
31 ........................... MusJCian's Choice ......................................... FWO .... ........... 435 ................ 431 ................ 452 ................... 8 ......... ..
32 ........................... Final Four ....................................................... CAR .. ......... .... 461 ................ 440 ................ 417 ................... 4 ...........
33 ........................... Hoghlalutin' ..................................................... ONT ............... 446 ................ 438 .. .............. 457 ................... ·20 ........ ..
34 .......................... Auld Lang Syne ............................................. SLO .......... ...... 389 ............. ... 435 ................ 500.........
.. ·4
35 ........................... One Shot Oeai .............. .................................. SUN .............. . 448 ................ 444 ................ 439 ................... · 12 ..........
36 ...................... Front Row Center ........................................... SLO ................ 440 ................ 439 ................ 438 ................... 0 ...........
37 .......................... Ma in StrP.el St~non
.
.. CSD ............... 456 ................ 424 ................ 436 ................... ·2 ...........
38 . ... . ... ......... Celebraloon .......... ........................................... LOL ........ ........ 440 ................ 445 ................ 441 ................... · 15 ..........
39
•. • .......... PowerPlay ............... ................................. PlO ...... ........... 456 ................ 423 ................ 434 ................. - ·8 ...........
40 .................... FlopSode ......................................................... ONT ............... 449 ................ 427 ................ 439 ................... ·10 .........
•1
.. GoodTomeS.ngers ...................................... SNOBS .......... 386 ................ 421 ..
.. .. 496 ................. ·12 ..........
42
.
•
Route66 ....................................................... RMO ............... 440 ............... 411 .
.. ... 435 ................... 2 ...........
43
............Souroei Standard ............................................. OIX ................. 445 ............... 426 ............. 423 ................... ·7 ...........
44
Stacked Deck ................................................. OIX ................. 433 ................ 412 .............. 451 ................. · 15..........
45
• • ..... Vocal AnractJOn ... .... .... ............................. EVG ............... 436 ................ 407 ................ 435 ................... ·3 ..... ..
46.
.. .......... Capstone Conneetion ..................................... OIX ................. 431 ................ 406 .............. 420 ................... ·5 ...........
47 .... .
. ... Pos1Time ....................................................... CAR ............... 431 ................ 432 ............... 412 ................... ·25 ..........
48 ........................ From The Hean ........................................... NEO ............... 433 ................ 400 ................ 390 ................... 4 .......... .
49 ....................... Salurday Night Live ........................................ NED ......... ...... 437 ................ 387 ................ 390 ................... 0 ...........
50 ............... .. .... lvy League ...................... ................................ PIO ........... ...... 435 ................ 395 ................ 406
.... ·34 ........ ..
51 .......................... East Side Kids ................................................ MAD .... .. ...... 385 ....... ....... .. 395 ................ 458 ................... ·44 ....... .

Rank
Chapter name
DIST
SNO
INT
SP
1 ........................... Foothill Cities. Cahf ................ FWO .......... ..... 537 ........... ...... 540 ................. 520 ............ ... ..
2 ........................ LouisYille, Ky.......................... CAR ............... 531 ................. 534 ................. 526 .................
3 . .. ... , ............ Nonh.:rook, 111......................... ILL .................. 510 ................. 521 ................. 502 .................
4.......................... Western HiHs (Conn.). Otuo ..... JAC ................ 516 ................ 505 ................. 512 ................
5.
..... Holltop. Minn........................... LOL ................ 515 ................ 515 ................. 490 .................

~ ..

8
9
10.
11.

AAR
TOTAL
·4 .................... 1593" .....
2 ...................... 1593" .....
20 ..................... 1553 .......
17 ..................... 1550 .......
10 ..................... 1530 .......

.:::=~~-~~.:::::::::::::::::~~ ::..::::::::::::;; ::::::::::::::::~ :::::::::::::::::~~ ::::::::::::::::: -~·::::::::::::::::::::: ::~:::::::

... ......
PrOVIdenee. R.I ....................... NEO ............... 455 ............... 460 .................518 .................
..................... Oklahoma City. Okla ......... swo .............. 462 ................. 481 ................. 408 .................
•............ St. Charles. Mo...................... CSO ...............457 ................. 484 ............ ..... 476 .................
... ......... ..... Manena. Ga.......................... OIX ................. 471 ................ 438 ................. 443 .................

-6 ..................... 1425 .......
·1 ..................... 1416 .......

·8 ..................... 1409 .......
15 ..................... 1367 .......

:~: ::::::::::::::::::..::::::j~g:s':.;v~~~-Flä:·::::::::::::::::::::~~~ :::::::::::::::!~ ::::::::::: ::::!~~ :::::::::::::::::!~~ :::::::::::::::::·6
:~ ::::::
6
:~: ::::.:::::::::::::::::::::;~~~~~q~~~";1 :.... ............~~~~ .............. :~~ ..::.:::::: ::::::~; ::: . :::......... ~g ::::::::::::::::: 17:::::::::::::::::::: :~;~ ::::::
1
.. :::::::::::::::::::

16 ........................... Easl Aurora. N.Y . ................... SLO ................ 411 ............. .... 412 ................. 444 ...... ........... 1 ...................... 1268 .......
17........................... Grarod Rapids. Mich ............... PlO ................. 389 ........ ........ 389 ................. 387 ................. 1 ...................... 1166 .......
......... .................... ""Time penally 72 points (6 seconds) · Anocle 18 of Official Contest Rules
............................... 'Ranking tie broken by scores In Sound · Anicle 27 of Official Contest Rules
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TOT AL

4566
4566
4561

4544
4527

4506
4498
4416
4357
4350
2915
2887
2833
283 1
2788
2736"
2731
2727'
2727"
2713

13n
1374
1358
1354
1331'
1331'

1330'
1330'
1329
1327
1326
1322
1321
1320
1319
1317

1314
1311
1305"
1305"
1291
1288
1287
1281
1275
1252
1250
1223
1214
1202
1194

MEN
107
119
90
121
60
70
98

72
72

n

81
57

80
69
79
83

43
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ORGANISATIE EN LEDEN VAN DABS
BESTUUR

DE MEERN
8HC - The Mldholland River B lenders

•P r es id e n t
THEO C VAN DIJK
Motenstraat 18. 5211 OR ·s-Henogenbosch
Telefoon 073·145550

Secr.. P. Metjer. Kerkweg 46.
3603 CM Maarssen. Tel. 03465-69446.
Repettue· dinsdag 20.30 • 22.30 uur

• V i ce-Pr e s i dent

NIEUWEGEIN
BHC - The Heart of Holland Choru s

Vacature
• Sec re I ary
AAT J SNELLINK
Hanskamperweg 5. 6741 CA Lonteren
Tetetoon 08388·3664
• Tr e as u r e r
GOMMERT BURGER
Steenweg 15. 4423 Al Schore
Tetetoon 01 102-43580
Bank: Amro-bank Kapelle
Ln.v. OABS. nr. 49.66.63.632,
Giro van de bank: nr. 1068635.
• PublieReist/ons TON VAN AART
Derde Morgendreef 20,
5233 NK ·s-Hertogenbosch
Telefoon 073·421191
• Mus / cs/ Coö r d i nator

BOB SLAVENBURG
Seringenstraat 26. 4131 BC Vtanen
"etefoon 03473-72770

L EDEN KOREN

Secr . G van de Grijn. Postbus 291 .
3430 AG Nieuwegein. Tel 03402-66987.
Repetllte: dinsdag 20.00 · 22.30 uur.

BRUSSEL
BHC • Capita! Chordsmen

Secr . J. Stemerdmk. Wilde Rozenlaan 8
3-1970 • Wezembeek·Oppem. Belgtè
·e 32·2·7317461
'l.epeutie: vritdag 20 00 • 22 00 uur
EDE
BHC - The Mldland Harmonlzers
Secr.: J. van de Pol, Anemoon 12.

S721 ZB Bennekom. Tel. 08389·17231
'lepetitie: donderdag 20.00 • 22 30 uur
EINDHOVEN
BHC - Southern Comfort 8arber
Mates

Secr.: F. Visser. Burg. Vogelspad 14.
561 6 JK Eindhoven. Tel. 040-526463.
'lepetltie: woensdag 20.00 • 22 30 uur
GOES
BHC· The Gaggllng Ganders Gang

Secr M. Egt er van Wissekerke.
• romanstede 91/35. 4463 wc Goes.
"e 01100-15314.
=>epetitie: donderdag 20.00 • 22 30 uur
HA RDERWIJK
BHC - The Oolphln Barber Mates

·:r H lepelaar Jan Mankestraat 21
··2 ZA Nunspeet. te 03412·57778
- Jeuue. woensdag 20 00 uur

L ELYSTAD
BriC - The Seabottom Singers

W Zaalmmk. Jol 30.29.
..;:!3 HA Lelystad. Tel. 03200.27785
o::etitie. woensdag 20 00 · 22 30 uur
ci!C'

Info· J. van Rooiten. Pr Bernhardstraat 2.
3417 AD Montfoon. Tel 03484· 1474
RHENOY
BHQ - High Oeflnltlon

Info: B. Bouwer. De Brink 7
4152 GA Rhenoy, Tel 03458·3437
UTRECHT
8HQ - Special Blend

VLISSINGEN
BHC - Coastline Chorus

Info: W van Basten. Weerdsingel OZ 33B
bis. 3514 AC Utrecht. Tel 030·714484

Secr.: H. Blaauw.
Oude Middelburgse Haven 2.
4351 PA Veere. Tel. 01181-1964.
Repetitie: dinsdag 20.00 uur.

VELOHOVEN
BHQ - Fifth Olmension

WINTERSWIJK
BHC - The Greyhound Berbershop
Singers

Info: H. van der Zanden. Kleine Vliet l A
5507 PX Veldhoven,
Tel. 04905-2414 I 04970·13094
VLIS S INGEN
BHQ • Special Oellvery

Secr.:P. Kos. Scholtenenk 43,
7101 SJ Winterswijk, Tei.05430-17839.
Repetitie: woensdag 19.45 - 21.30 uur

Info: L. Schoule. Kasteetstraat 54,
4381 SL Vlissingen. Tel. 01184·13164.

ZAANSTAD
BHC • Whale City Sound

VL I SSINGEN
BHQ - lunatics

Secr.: C. Souren. Postbus 413.
1500 EK Zaandam, Tel. 075-174688
Repetitie: dinsdag.

APELDOORN
BHC • ABC The College Barbers

Secr.. T. Vermeulen. Bouwmeestershoeve 13
"326 RM Apekloorn. Tel 055·420284
'lepetitie: woensdag 20.00 • 22 00 uur

NIEUWEGEIN
BHO - Spectacle

LEDEN KWARTETTEN
BRUSSEL
BHQ - Single Act

Info lindtey Gram. Rue de louvain 23.
B 5998 Beauveehalo België. Tel. 010-866725
EDE
BHQ • Midland Blend

Info J van de Pot. Anemoon 12,
6721 ZB Bennekom. Tel. 08389-17231 .
HARDERWIJK
BHQ - Mld Four

Info· B. Taylor. Trumanlaan 23,
3844 BE Harderwijk, Tel. 03410-1 5471.
HEEZE
BHQ - Wa 'nklank

Info: K. lindner, Rut 14,
5591 TW Heeze. Tel. 04907·2198.
's· HERTOGENBOSCH
BHQ - Gents' Quartet

Info· T. van Aart. Je Morgendreef 20.
5233 NK ·s-Hertogenbosch,
Tel 073-421191
NIEUWEGEIN
BHQ - For Pleasure

Info W Elsink. Nachtegaal 16.
3435 AK N1euwegein, Tei.03402-37313
NIEUWEGEIN
BH Q • High and Mighty

Info R Danoenburg Retgersbek 118.
3434 XP Nteuwegetn, Tel. 03402·64947
NIEUWEG E I N
BHO • Why Four

Info J Kemme. Htndeweide 15.
3437 EJ Nteuwegein. Tel 03402·49699

lnlo: J. Francois. Torentrans 94.
4336 KG Middelburg. Tel. 01180· 12068
WAGENBERG
BHQ - De Sox B.S.O.S.T.

Info: J van Wonderen. Dorpsstraat t 1.
4845 CC Wagenberg. Tel 01693·3346
WINTERSWIJK
BHQ - Just For Fun

Info The Greyhound Barbershop
(aspirant lid}

S~ngers

ZAANDAM
8HQ - The aards

tnlo: H Hoeksema. Kerkemeer 4.
1921 XW Akersloot. Tel 02513· 15206.
ZAANDAM
BHQ - Four-leaved Clover

Info: H. Klein Hanevetd. Eendracht·
straat 61 . 1541 AE Koog a/d Zaan
Tel. 075-702387
ZAANDAM
8HQ - The Mlll Mates

lnlo: M. Faber. Westzijde 352.
1506 GK Zaandam. Tel. 075·160968
ZOELMONO
BHQ- Flnal Deelston

Info: H. Pekelharing. Dorpsstraat 5.
4111 KR Zoelmond, Tel. 03453-2791

