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TEN GELEIDE 
Door herstructureringsproblemen 
bij het grootste energiebedrijf in 
het zuiden van ons land zult u 
Dabs-Tunes 90/5 nooit meer krij
gen. Te veel overuren verhinder
den de redactie de opmaak ervan 
om nummer 5 op tijd gereed te 
krijgen. Daarom krijgt u nu de 
eerste Dabs-Tunes van 1991 die u 
nog even bijpraat na alle conven
tie-emoties. 

In de de vorige uitgave van ons 
magazine werd nogal \vat aan
dacht besteed aan de conventie, in 
ieder geval veel foto's. 
Het wordt nu tijd ons te be7mnen 
op 1991 en \vat verder in de toe
komst. 
Maar eerst nog even de jaarwb
seling. Zo rond deze tijd vallen er 
vele fraaie kaarten in de brieven
bus van koren en kwartetten die 
elkaar een gezond en succesvol 
jaar toewensen. Het begint zo 
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langzamerhand een redelijk kost
bare geschiedenis te worden. 
Inmiddels zijn er zo'n ruim 30 
koren en kwartetten lid van DABS 
en allemaal een kaart sturen? 
Leuk idee. Maar het kan ook an
ders. We hebben toch immers 
Dabs-Tunes. Stel je voor: enkele 
pagina's gevuld met originele en 
aardige wensen, met of zonder 
illustratil!l>. in de laatl>te Dabs
Tunes van het jaar. Let daarom 
goed op de kopijsluiting. het 
duurt nog even. maar daar heb
ben wc een agenda voor. 
In ieder geval wenst de redactie u 
veel gezondheid toe in 1991 ... en 
icli> meer ingezonden stukken dan 
het afgelopen jaar. 
De redactie doet haar best om 
van on blad een leesbaar en 
goed informatieblad te maken. En 
wat er zoal in de verschillende 
uithoeken van barhershop-land 
gebeurt is soms interessant 
genoeg om aan het papier toe te 
vertrouwen. We zijn nieuwsgierig 
wat er op ons afkomt. 

U treft ook weer de rubriek 
'Rondom de Bestuurstafel' aan. 
Een lang verhaal dit keer. Er zijn 
op bestuurlijk vlak nogal wat be
langrijke beslissingen genomen 
die u waarschijnlijk al weet. 
Maar het hoe en waarom kunt u 
nu lezen. 
De column. 'Bari-Tonight'. houdt 
u tegoed voor een volgende keer. 
Ook uw attentie voor de 'Data
Bank'. U vindt er weer veel acti
vi teiten in. U weet toch dat wan
neer u iell. te melden heeft dat 
geplaatst wordt in de 'bank'! Op 
19 januari 1991 \VOrdt al weer de 
eerste barhershop-show gehouden 
in Lelystad. 

inmiddels worden er activiteiten 
ontplooid vanuit de redactie met 
als inzet het behoud van Dabs
Tunes. 
Zo'n vijf maal per jaar komt het 
magazine uit in een oplage van 
500 exemplaren. 
De doka-. offsetplaten-. paprer-. 
druk- en brocheerkosten zijn 
feitelijk te hoog voor de DABS
k<ll>. Tc weinig adverteerder:. en 
betaalde abonnementen kunnen de 
kosten niet dragen. 
Daarom worden er nieuwe adver
teerders en ... sponsors gezocht. 
Wij zijn optimisti eh en houden u 
op de hoogte ... u on~ ook? 

Red. - Ton van Aan 

• • • • • • • • • • 
KOPIJSLUITING 
DABS-T U NES 
Het eerstvolgende nummer van 
'Dabs-Tunes' nummer 91-2. zal in 
februari 1991 uitkomen. De kopij
sluiting voor dit nummer is op 17 
februari 1991. 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. 

De planning voor 1991 van de 
daaropvolgende uitgaven van 
Dabs-Tunes is: 
91 /2 - kopijsluiting 17/2-91 
91 13- kopijsluiting 31 /3-91 
91 /4 - kopij ~lui ting 19/5-91 
91 /5 - kopijsluiting 22/9-91 
9116- kopijsluiting 3111-91 
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FRC>IVI THE CHAIR 

Een beetje ge
schrokken was 
ik wel toen ik 
de bijdrage van 
ons lid Andries 
van de Meer. 
lid van The 
Heart of Hol
land Chorus. 

Thro c. 1-an Dijk las (zie verder 
in dit blad). 

Ik kon me ook best de reactie 
van de redactie voorstellen die 
zei: moet zoiets echt geplaatSt 
worden? 
Ik aarzelde ook . Leest u zelf 
maar: is dát nou HARMONY? 
Voor mij is het een combinatie 
van kinnesinne en leedvermaak. 
Het kwartet waar hier kennelijk 
op gedoeld wordt is voor haar 
eigen plezier ten koste van veel 
geld naar Amerika geweest. heeft 
daar een geweldige tijd gehad. 
veel geleerd en veel vrienden ge
maakt. Voor zover mij bekend 
heeft men nooit de intentie gehad 
door dit bezoek aan Amerika ge
lijk maar winnaars te worden van 
een contest. 
Jammer zo'n reactie, zo'n rijme
larij van iemand die slechtS heel 
even. heel kort de conventie in 
Veldhoven heeft bijgewoond. 
Kom mannen. laten we het leuk 

voor een ander vinden als die 
ander zelf plezier heeft gehad. 
Het had Andries beter gepast 
bestuursverantwoordelijkheid te 
blijven dragen indertijd ... 
Schwamm d'rüber. we hebben wel 
wat beters. meer hannonieus met 
elkaar te doen. 

Onze volgende activiteit komt 
eraan: Harmony College. 
Met veel genoegen en gepaste 
trots kan ik u mededelen dat, en 
dit is een heet-van-de-naald mede
deling, besloten is door het 
hoofdkwartier om ons drie staf
mensen te sturen om ons Harmo
ny College inhoud te geven. 
Jim DeBusman, u welbekend 
komt terug, samen met Tom 
Gentry en Mei Knight. Namen 
die u wellicht niet veel zeggen. 
maar binnen de wereld van de 
SPEBSQSA zeer gerenommeerde 
figuren waar we zeer veel van 
zullen leren. Daarbij komt dat 
Jim één week eerder arriveert. 
zodat koren en kwartetten kunnen 
intekenen om hem een ochtend/ 
middag/avond, net wat u wilt, te 
kunnen ontvangen en gebruik te 
maken van zijn vakkennis. 
We hebben binnen het bestuur 
deze geweldige geste van het 
hoofdkwartier nog niet k'11nnen 

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

BELANGRIJK NIEUWS 
D A B S 
HARMONY COLLEGE 
.... g g .... 

Voor ons Harmony College. dat 
zoals bekend op 20 en 21 april 
1991 in De Eikelkamp te Eist (U) 
wordt gehouden, heeft de DABS 
beslag weten te leggen op een 
viertal uitstekende docenten. 
In de eerste plaats uit Engeland: 
Bob Walker. Bob is een Engelse 
barhershopper van het eerste uur. 
Hij was dirigent van het eerste 
kampioenskoor van Engeland, 
tevens is hij gekwalificeerd jury
lid in de categorie Interpretation 

en hij heeft die functie vervuld 
tijdens onze laatste conventie. 
Bob is trouwens de enige buiten
lander die les heeft gegeven op 
het Harmony College in Amerika, 
dat zegt natuurlijk veel over zijn 
kwaliteiten. 
Dan komen er maar liefst drie 
Amerikanen! Kennelijk heeft onze 
moederorganisatie de beste bedoe
ling met Nederland als barber
shop-land. want dat is nog niet 
eerder vertoond. 
De Amerikanen die komen zijn 
Mei Knight, Tom Gentry en Jim 
DeBusman. 
Jim is natuurlijk geen onbekende. 
Hij heeft zijn kwaliteiten reeds 
bewezen op ons vorige Harmony 
College in Eist. 

verwerken, ook de commissie van 
~oorbereiding was ~olslagen r.osi
ucf vcrrast en zal z1ch nu beijve
ren voor u een klinkend program
ma samen te stellen. 

Geweldig om zo het jaar positief 
te kunnen beginnen. Terugziend 
op 1990; het was een goed jaar 
met een gezonde ontwikkeling, 
zie de meer-punten van de deel
nemers aan de conventie, met 
goede sing-outs in binnen- en bui
tenland, met een goede samen
werking met de dames, met zeer 
goede vriendschap en verhouding 
met het hoofdkwartier. 
Als ik u dan hierbij een zeer 
goed 1991 toewens, zoals gebrui
kelijk in onze kringen met de 
term: ln Hannony'. dan hoop ik 
daarbij dat we ieder afzonderlijk 
zowel als koor/kwartet verband 
die HARMONY gestalte zullen 
geven en het niet tot een loze 
kreet laten verworden. 
lt"s good to be a barbershopper. 

Theo van Dijk 
President DABS 

Ik denk dat wij heel gelukkig 
kunnen zijn dat hij weer voor ons 
overkomt. Bovendien voelde Jim 
zich toen hij in Nederland was. 
als een vis in het water. 
Hij staat dan ook te popelen! 

Dan is er Mei Knight. 
Na Joe Liles (Executive Presi
dent). de hoogste baas van de 
SPEBSQSA en lid sinds 1963. 
Hij was dirigent van de 'Cascade 
Chorus' uit Eugene. Oregon. Zelf 
zong Mei in een aantal kwartel
ten. Met één daarvan, 'Cascade 
Connection', werd hij Districts
kampioen. Hij arrangeert zelf en 
is ook gekwalificeerd jurylid in 
de categorie Arrangement. Tevens 
heeft hij een aantal koren en 
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kwartetten met veel ~ucce~ ge
coachcd. 
Zoals veel mensen die bij de 
SPEBSQSA werken heeft hij een 
graad in de muzieL 

Over Tom Gentr) het ,·olgende: 
Tom is eveneen een gekwalifi
ceerd jurylid in de categorie 
Ammgement. Ah je naar de 
arrangementen kijkt die door de 
The Society worden uitgegeven 
worden. kom je vaak t.ijn naam 
als arrangeur tegen. Tom i~ sinds 
1969 lid van de SPEBSQSA en 
daar speciaal belast met de ont
wikkeling van nieuwe koren en 
betrokken bij het uitgeven van 
bladmuziek. Ook hij heeft in een 
aantal kwartenen en koren gezon
gen. Hij heeft veel ervaring met 
het dirigeren van koren. 

Al met al kunnen we stellen dat 
wc dus een echt internationaal 
panel docenten krijgen op ons 
Harmony College en dat is meer 
dan tot nu toe in andere landen 
het geval is geweest. Dat is mede 
te danken aan de inzet van Theo 
van Dijk. 
Dat is overigens tevens het uit
oangspunt van het Dagelijks 
~estuur en Raad van Afgevaardig
den dat wij in ederland gaan 
werken op internationale ba is. 
Dat is onlangs besloten tijden de 
RvA-vergadering. 
Het is belangrijk dat zoveel mo
gelijk barhershoppers in Neder
land gebruik maken van deze 
unieke gelegenheid die on nu ge
boden wordt. 
Als daarom binnenkon de 
inschrijfformulieren voor het 
Harmony College 1991 het land 
ingaan; schrijf u dan in! 
Een leerzaam en plezierig week
end staat u te wachten! 

Bob Slavenburg 
Musical Coördinator 

• • • • • • • • • • 

RONDOM DE 
BESTUURSTAFEL 
Deze rubriek, bedoeld als extra 
informatie voor leden van koren 
en kwanteten naast de informatie 
die al gegeven wordt door de 
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respectieve vcrtegenwoordigers in 
de Raad van Afgevaardigden 
(R\·A). heeft u een keer moeten 
missen. 
In de vorige Dab -Tunes was de 
conventie uiteraard het belangrijk
ste onderwerp. On~ magazine 
kreeg alleen daardoor al een be
hoorlijke onwang (24 pagina's). 
Bovendien was er op bestuurlijk 
vlak niet zo veel te melden. Maar 
in de Bestuurs- en RvA-vergade
ringen in november zijn toèh 
enkele belangrijke zaken aan de 
orde gekomen en dus eveneens 
belangrijke beslissingen genomen. 

Dagelijks Bestuur (J-11-90) 
Allereerst werd in deze bestuurs
vergadering, een week na de con
ventie, deze uitgebreid geëvalu
eerd. 
Jack Steketenburg (Conventie
Manager) en lngrid ten Cate 
(secretaresse) waren uitgenodigd. 
Het Conventie-team had een rap
port geproduceerd waarin alle 
conventie-zaken stonden vem1eldt 
waarvoor zij verantwoordelijkheid 
droegen. 
Punt voor punt werd doorgeno
men. Er werden enkele afwijkin
gen geconstateerd t.o.v. de vorige 
conventie die door Jack werden 
toegelicht. 
Uiteraard \vas de korte tijd. 
slechts anderhalve dag, een 
belangrijk gesprekspunt. 
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lcders conclusie was dan ook: 
nooit meer in zo'n korte tijd! 
Een groot probleem bleek de 
DABS-balie te zijn geweest. Er 
'"as gekozen voor individuele 
uitreikine van de conventie
tassen. Nu. dat 'vas geen succes, 
lange rijen wachtenden. Op het 
laat t waren er zelf: teleurgestelde 
barber hoppers: er was ,·oor hen 
geen COn\'Cntie-LaS meer. 
Jammer. een verkeerde inschat
ting van het team. Ook hier weer 
iets geleerd. Vergeet niet dat dit 
pas de tweede conventie wa . 
Alle correcties worden in het 
draaiboek opgenomen, zodat de 
eerstvolgende conventie voor 
iedereen daardoor soepeler zal 
verlopen. 

Conventie '91 
Het Dagelijks Bestuur besloot aan 
de RvA voor te stellen ieder jaar 
een conventie te houden. 
De argumentatie voor dit voorstel 
zou naar voren worden gebracht 
in de RvA-vergadering van 24 no
vember. 
inmiddels was er natuurlijk al 
druk getobbied en bekend dat er 
koren en kwartetten vóór en tegen 
een jaarlijkse conventie zouden 
stemmen. Dus werd de vergade
ring van 24 november 
ineens een tuk gewichtiger. 
Inzet: wel of geen jaarlijkse con
ventie! 

TAPPERIJ 

EETCAFÉ 

DE EETElllJ 
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden. 

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



bestuursledell ... 
Een ander belangrijke beslissing 
zou moeten "M>rden genomen in 
djezelfde RvA-vergadering: de 
benoeming van twee nieuwe 
besruu rsleden. 
Het huidige bestuur had teveel 
taken. En gezien het feit dat alle 
barhershoppers zo druk bezet zijn 
na werktijd, dus ook de vijf 
bestuursleden, leek uitbreiding 
van het Dagelijks Bestuur logisch. 
De RvA had dat overigens al 
goedgekeurd en zou op 24 no
vember twee kandidaten voor
stellen. 

internationale regels .. . 
Vanuit Amerika komt veel post 
binnen. Niet allemaal even be
langrijk, doch ditmaal zat er een 
brief bij waarin werd medege
deeld dat er een commissie is 
samengesteld onder voorzitter-
ehap van Jim Richards. 

Deze commis ie stelt zich geen 
gemakkelijke taak. 
Bedoeling is in enkele jaren te 
komen tot één internationaal wed-
trijd- en jury-reglement. 

Umformc regels die geen ver
schillen in beoordelingen dulden. 
Het originele Amerikaanse wed
strijd- en jury-reglement is in de 
loop van de laatste 20 jaren met 
name door de Engelsen anders 
geïnterpreteerd. Dat heeft jaren 
geleden in Zweden geleid tot een 
discussie die uiteindelijk uitmond
de in een beslissing de Ameri
kaanse regelgeving te volgen. 
In de praktijk betekent dit dat de 
Zweden gebruik maken van eigen 
volgens Amerikaanse regels opge
leide jury-leden of Amerikaanse 
jury-leden. 
Een belangrijk argument voor 
deze beslissing bleek hun affilia
tie met de SPEBSQSA. 
Nu is de Britse associatie (BABS) 
ook geaffilieerd met The Society. 
doch Engelsen (en dat is bekend) 
willen het graag op hun manier 
doen. 
Om kort te gaan, de Amerikanen 
gaan daar nu \vat aan doen. Hun 
volksmuziek, onze barbershop, 
wordt momenteel reeds in vele 
landen beoefend, en de meeste 
organisaties zijn ook geaffilieerd 
met de SPEBSQSA, dus is het 
ook de verantwoordelijkheid van 
de Amerikanen de regels eendui-

dig te rnaken en misschien zelfs 
verplicht te stellen bij een affilia
tieverzoek van een nieuwe 
barbershop-organisatie. 
De gedachte van The Society in 
Jlarmony Hall in Kenosha, hieruit 
voortvloeiend is om zo rond de 
eeuwwisseling te komen tot een 
intercontinentale conventie. 
Mooie plannen. We zullen zien! 

Na deze te lange vergadering (zo
wat de gehele 'vrije' zaterdag) 
werd door het Dagelijks Bestuur 
met spanning uitgezien naar de 
komende RvA-vergadering. 

RvA-vergadering (24-11-90) 
Vanuit geheel Nederland kwamen 
de RvA-leden binnendruppelen. 
Om goed 10 uur opende Theo 
van Dijk gehuld in een weelderig. 
naar zijn zeggen winterkapsel , de 
goed bezette vergadering. 

opzegging lidmaatschap ... 
Het voorlezen van de binnengeko
men post door Aal Snellink 
(secretaris) is meestal snel afge
daan. Doch nu verliep dat wat 
anders. 
Er waren twee brieven binnenge
komen, een van het kwartel W'an 
Klank uit Heeze en een van hun 
coach. 
ln de eerste brief zei W'an Klank 
haar lidmaatschap met ingang van 
I januari 1991 van de DABS op. 
Deze eigenlijk toch droeve mede
deling werd stil aanboord door de 
aanwezigen. 
W'an Klank meende met name 
door de jury-leden van SP en 
Arrangement verkeerd te zijn be
oordeeld. Zij uitten hun teleur
stelling in een goed geargumen
teerde brief. 
Barhershop is niet verloren voor 
hen, doch ook niet zaligmakend. 
Zij willen naast barhershop ook 
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andere close-harmony beoefenen. 
Gezien hun slechte ervaring met 
enkele jury-leden en het zingen 
van andere muziek heeft tot de 
beslissing geleidt geen lid meer te 
zijn van de DABS. 

kritiek... 
Een ander verhaal kwam van de 
coach van W'an Klank. 
In nogal scherpe bewoordingen 
werd het grootste gedeelte van de 
Engelse jury \'CTOOrdeeld. Ook 
vroe~ de schrijver aan het bestuur 
de uttsla~ van de kwanenen
competitte njetig te verklaren. 
Uiteraard omschreef hij deze 
vraag met diverse argumenten. 
De afgevaardigde van W'an 
Klank, Karel Lindner, stelde zich 
overigens niet achter alle aange
voerde argumenten in de brief, 
maar wel in grote lijnen. 
Al met al geen prenig begin van 
de vergadering. Het bestuur zal 
zich zeker nog beraden over haar 
antwoord. Het bestuur wensne 
W'an Klank overigens nog veel 
succes in de toekomst. 

conventie '90 ... 
Het tweede belangrijke agenda
punt was de conventie 1990. 
De heikele punten, reeds ge
constateerd in de bestuursvergade
ring, bleken ook hier naar voren 
te komen. Doch duidelijk bleek 
voor ieder ook deze conventie een 
succes. Zeker gezien in het licht 
van het samenzijn van alle bar
beTShoppers uit Nederland. 
Hier en daar werden natuurlijk 
kritische vragen gesteld, die over 
het algemeen naar bevrediging 
konden worden beantwoordt. 
Kritiek· werd wel geuit met be
trekking tot de houding en beoor
delingen van enkele jury-leden. 
Vooral bij enkele kwartenen 
kwam dit naar voren. 
De Engelse opvattingen over typi
sche Amerikaanse songs werd 
aangehaald. Merkwaardig en te 
veroordelen mag genoemd "M>rden 
volgens een afgevaardigde, de op
merking van een jury-lid gedaan 
in de clinics aan een van de 
kwartetten: 'Sorry, ik kan ook 
fouten maken'. 
Op z'n minst een kwaJjjke zaak 
vond de betreffende afgevaardig
de. Maar protest is niet mogelijk 
in het wedstrijd-reglement. 
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Hieruit blijkt dat. laten we zeggen 
de subjectiviteit van jury-leden in 
het algemeen en hun. in dit ge
val. andere (Engelse) regels. 
Jay Giallombardo, de Amerikaan
st: vertegenwoordigen van de 
SPEBSQSA. had dit overigens 
ook geconstateerd bij de uitslag 
van de kwartetten. 
That's life' zullen we maar zeg
gen. het leven gaat toch gewoon 
door, volgende keer beter. 
De algehele opinie was overigens 
dat de Conventie '90 een gcslaag
de conventie was. 

conventie '91 en verder ... 
Zoals besproken in de bestuurs
vergadering en als agenda-punt 
kwam het houden van een con
ventic in 1991 aan de orde. 
Na een korte inleiding door Theo 
van Dijk kwam er een discussie 
op gang met argumenten voor en 
tegen een conventie. 
Schriftelijk stemming zou een 
oplossing moeten brengen. 
Standpunt was in principe ieder 
jaar een conventie te houden. 
Dit houdt niet in dat ieder koor 
of kwartet verplicht is aan de 
conventie deel te nemen. 
Uiteraard kan het dan gebeuren 
dat er minder kwartetten en koren 
aan de competitie deelnemen dan 

bijvoorbeeld de laatste conventie. 
Maar laten we duidelijk zijn over 
wat nu eigenlijk een conventie is. 
Dat is een samenkomst van alle 
barhershoppers in Nederland. niet 
meer en niet minder. 
De competitie is weliswaar een 
belangrijk onderdeel van deze 
samenkomst, maar nóóit een 
verplicht onderdeel. 
Dus als er k'Wclrtetten of koren 
zijn die liever niet meedoen aan 
de wedstrijden, is dat misschit:n 
wel jammer, maar verondersteld 
mag worden dat re de conventie 
meemaken als belangstellende 
barbershoppers. 
Enfin, een discussie waarin een 
aantal van dit soort argumenten 
naar voren werden gebracht door 
bestuur en RvA-leden, leidde uit
eindelijk tot stemming. 
Nogmaals inzet was: ieder jaar 
een conventie. 
Alle koren op één na waren aan
wezig, doch diverse k\vartetten 
waren niet komen opdagen. Dus 
spanning alom. 
De uitslag was: Tl voor en 20 
tegen. 
Conclusie: In 1991 de 3e DABS
conventie en ... elk jaar daarop
volgend. 
Gelukkig is er een eind gekomen 
aan veel onduidelijkheid. 
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'De RvA heeft verstandig en met 
durf gestemd' zei de voorzitter. 
De laatste tijd is er te veel ge
praat om een conventie te houden 
in het jaar na de conventie van 
Holland Harmony. 
Dat is nu van de baan. 

verantwoordelijkheid ... 
Het laatste vermeldenswaardige 
agenda-punt was uitbreiding van 
het Dagelijks Bestuur met twee 
lt:den. 
Volgens afspraak zou de RvA 
twee kandidaten voorstellen. 
Doch \vat gebeurde er: niets! 
Er was door het bestuur met 
Idem gevraagd aan met name de 
grote koren, in haar gelederen 
enkele kandidaten voor te stellen. 
Vooral vanuit het midden van het 
land werden aanmeldingen van 
kandidaten verwacht. Uiteindelijk 
is hier een belangrijk barbcrshop
potentieel aanwezig. 
Ja hoor, u raadt het al: niets helc
maal niets kwam uit die regio. 
De hoge concentratie van barher
shoppers aldaar leidt niet tot het 
durven aangaan van besruurs
verantwoordel ij kheid. 
Graag had het bestuur juist uit 
deze hoek meer inspraak gehad. 
Gelukkig voor de DABS. het 
bestuur en al haar leden waren er 

CULLMANN MAGIC STATIEF-SYSTEEM 
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Het wonderlijke CULLMANN Magie 'taticf. 
om altijd bij U te hebben. 
Vonr het ccr..t is er een ,wt i er dat 1ccr com
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toch enkele actievelingen die zich 
beschikbaar stelden voor een 
bestuursfunctie. 
Zij durfden wél bestuursverant
woordelijkheid aan ondanks druk
ke werkzaamheden! 
Harrie Blaauw uit Vlissingen en 
Stef van de Ven uit Eindhoven 
zijn de nieuwe leden van het 
Dagelijks Bestuur. 
Welkom jongens! 

Deze 'Rondom de Bestuurstafel' 
is wel erg lang geworden. Maar 
naar mijn mening waren er veel 
belangnjke zaken door te geven, 
die u op uw gemak nog eens kunt 
nalezen . 

PR - Ton van Aart 

• • • • • • • • • • 
D A T A 
VERGADERINGEN 
BESTUUR 

EN 
RAAD VAN 
AFGEVAARDIGDEN 
Onder voorbehoud van de be
schikbaarheid van de vergader
ruimte hierbij de geplande data 
van de te houden vergaderingen 
van het Dagelijks Bestuur en 
Raad van 
Afgevaardigden (RvA) van de 
DABS. 
5 januari 

26 januari 
2 maan 

23 maart 
27 april 
11 mei 
15 juni 
29 juni 
7 september 

28 september 
2 november 

23 november 

• • • • 

Dagelijks Bestuur 
RvA 

Dagelijks Bestuur 
RvA-Jaarvergadering 

Dagelijks Bestuur 
RvA 

Dagelijks Bestuur 
RvA 

Dagelijks Bestuur 
RvA 

Dagelijks Bestuur 
RvA 

• • • • •• 
Het 'Gents' Quartet' uit 
Den Bosch wenst alle bar
hershoppers een succes
vol, maar vooral een 
gezond 1991. 
• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

HELLO 
HARMONIZERS 
Om kopij te leveren voor de eer
ste Dab~-1\tnes van het jaar moet 
ik mij heel ver verplaatsen. 
Vanuit het verre zonnige zuiden. 
naar het behoorlijk onderkoelde 
barhershop-wereldje in Neder
land. 
Hier, in het smeltwarme zuiden 
deinen brunertes heupwiegend 
langs mij heen in fluorescerende, 
uiterst spaarzame kleding, en ik 
moet u eerlijk bekennen dat mijn 
daardoor wat op hol geslagen 
hoofd daar méér aandacht voor 
heeft, dan voor het zingen van 
een barbershopsong. 
't Is zonde dat ik het zeg. 
En als dan voorlopig het laatste 
'fluorescerende touwtje' als het 
ware geklemd tussen twee bruine 
bollen van de wam1e bakker 
voorbij is, probeer ik mij te con
centreren op mijn column en dan 
daarbij eens geen toestanden over 
conventies en RvA discussies. 
Ik zal mij beperken tot wat luch
tige. algemene aspecten des bar-
bershops. . 
Ik loop dan in ieder geval niet 
het risico, mede door de beschrij
ving van de oogverblindende pas
santes, daarop moeilijke reacties 
te krijgen. 

Ik kan er niet omheen nog eens 
wat langs mijn neus weg te mom
pelen over Oud en Nieuw en de 
onvermijdelijke goede voorne
mens daarbij gedaan. Die overi
gens al gauw gebruikt zullen wor
den om begaanbare 
wegen mee te plaveien. 
Zo heb ik nu een accuut voorne
men om er vooral van af te blij
ven, van dat fluorescerende in de 
natuur en geloof me shoppers. dat 
vraagt veel wilskracht. 
Ach ja . .. goede voornemens. Ze 
dekken weer eens ons rijk voor
ziene tafels in de vorm van spijs 
en drank en nu maar hopen dat 
dit alle~ ons niet als een wrangig 
zuur zal opbreken, bij onszelf en 
bij hen die we hebben genodigd 
aan tafel mee aan te zirten: onze 
vrienden. 
Alhoewel. dat hoeven niet per sé 
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onze vrienden te zijn, maar bij
voorbeeld onze, op dat moment 
welgezinden, die in onze verbeel
ding daanoe een redelijke kans 
maken. 
Barhershop heiligt bijna als doel 
toch alle middelen?!! 
Nou ... is dat wel zo? 
Het heiligt in ieder geval wel 
veel; van onvoorstelbare ontwik
kelingen binnen koor of kwanet, 
wat men nooit voor mogelijk had 
gehouden, tot een onredelijk ge
voel voor onwerkelijkheidszin in 
brieven en reacties en prestaties 
toe. 
En met deze grove indrukken, zo 
hier en daar uit het recente verle
den weggeplukt, nodig ik u uit 
met mij mee te gaan in 1991 en 
een nieuwe cyclus van barber
shoppins te beginnen. 
Hoe kriJg ik het weer voor elkaar 
shoppers en terwijl ik mij dat zo 
heerlijk in de brandende zon zit 
af te vragen, zie ik het zoveelste 
schitterende 'touwtje' passeren dat 
kennelijk niet goed op zijn plaats 
werd gebracht na een sanitair 
vluggertje, want ik zie zowaar een 
wit streepje op een van de als 
door mij omschreven bruine 
bollen. 

Waar was ik ook al weer. Oh ja, 
mijn 'l iteraire' bijdrage. 
Néém mij nou, denk ik dan, ter
wijl ik deze creatione nastaar. 
Maar dan heb ik het uiteraard 
weer tegen u, daar in dat ijzige 
Holland . Dus moet het zijn; 
Neem mij nou! want het is mij 
weer gelukt, lezende shopper. Ik 
heb de daad bij het woord ge
voegd en de maand december tot 
de meest onsympathieke maand 
van het jaar verklaard . In Holland 
dan. 
Pakte overmoedig het vliegtuig, 
na elf maanden van 'kromliggen' 
zocht de zon op en nu, jawel. 
spoel ik op veilige afstand alle 
deprimerende gevoelens van zo'n 
eikelmaand weg. gevolgd door 
eens weldadig en aandoenlijk ge
luid van een welklinkende. afge
zakte pitch-pipe toon. dat net zo 
goed vanachter zo'n touwtje ver
rassend vandaan had kunnen ko
men. als ik het niet beter wist. 
En in een vlaag van misplaatste 
roots-gevoelens vraag ik mij in
eens verschrikt af \vat mij per-
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soonlijk en ons allemaal op 
barhershop-gebied het komende 
jaar aan kostbare flirtations rond 
z:o'n hobby te wachten staat. 

Een brainwave. Zomaar om u 
hier vandaan wat te choqueren! 
Stel, een koorlid zegt na een jaar 
of vijf: 'Zo, het is mooi geweest!' 
Nu eerst een lekkere borrel en 
dan wil ik weer eens iets anders 
om mijn vrije tijd te gaan in
vullen. 
Eerst schrikt men zich vierstem
mig te pletter, maar dan schuift 
iedereen op de risers wat op en 
denkt: 'Jammer, toch niet zo'n 
goede ba rbershop-geest gehad ... , 
nou ja, misschien wel beter zo! ' 
En hup ... harmonize again. 
Maar wat te doen met een kwar
tetlid. die door zo'n aanvechting 
wordt overmand? 
Kwartetschimmel is dan het ge
volg. Veroorzaakt door zorgelijke 
vooruitzichten van de andere drie. 
Waarbij men direct dent..1 aan de 
out-fit, de showfoto, de afspraken 
voor optredens. Kortom, in no
time staat de stemming binnen 
het viertal dan redelijk onfris op 
de tocht ... 
Hé, daar staat een struisvogel op 
het strand met z'n kop in het 
zand en fluorescerend aan de ach
terkant. 
Waar was ik ook al weer. Juist, 
het verschijnsel kwartetschimmeL 
Acht min twee ogen en zeker acht 
min twee oren sluiten zich als 
een blikseminslag voor het. bij 
voorbaat onredelijk klinkend ar
gument van dat ene, arme, van 
barhershop verzadigde kwartetlid. 
Omdat men er nu eenmaal vanuit 
gaat dat het lid er is voor de bar
hershop en niet dat het andersom 
behoort te zijn. 
Kijk barbershoppers, als we nu 
ons eens in 1991 voornemen wat 
dat betreft beter met onze beide 
benen op de grond proberen te 
staan, in plaats van in beide voor
beelden door te struisvogelen in 
zogenaamde harmony, wordt het 
voor iedereen toch nog fluores
cerend ... 
Hé trut, loop nou eens door! Ik 
bedoel: Florissant! 
Keep it cool men in 1991, in 
private as well as in barbershop
singing. 

Chat Woodsheelder 

8 

• • • • • • • • • • 
NOG EVEN DE 
CONVENTIE 
Vrijdagmorgen 08.00 uur vertrek. 
Om 08.30 uur verzamelen bij een 
pompstation. Dan vlug even een 
kopje koffie. 
Maar laat ik ophouden met die 
tijden, het 'hoe laat. . .' was één 
van de begrippen die bij de de 2e 
DABS-conventie hoorden. 
Ik ging om te genieten en dat is 
me uitstekend gelukt. Barhershop 
aU over en je zal maar bijna voor 
stoel mogen dienen tijdens de 
afterglow. 
Toch heb ik ook vragen. 
Na zes jaar barhershoppen weet 
ik goed wat het is om deel te ne
men aan een competitie. Ik zat 
dan ook met spanning mee te le
ven met een koor of kwartet wat 
klaar stond, terwijl er een jurylid 
zoek was. Een extra pauze werd 
ingelast en nb. het publiek gaat 
zingen ... en nógrnaals werd het 
uitgenodigd dat te doen! 
Concentreren? Hoe zo!! 
We kunnen met z'n allen toch wel 
een poosje stil zijn of wachten in 
zaal of daar buiten? 
En wie was toch die meneer die 
zijn bestraffende vinger ophief 
naar het Secretarial-team, toen zij 
zich stoorden aan de herrie op de 
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gang tijdens de competitie? 
Bovendien leek het soms of 
'Koningshof nog nooit een con
ventie in huis had gehad. Waren 
de 'wachttijden' bij diner en bars 
niet wat Jan~? 
Mijn comphmenten overigens 
voor het personeel dat erg vrien
delijk bleef. 
Maar genoeg gevraagd. Het 
Conventie-team heeft keihard ge
werkt en de eerste evaluatie al 
achter de rug. Nogmaals, gezellig 
was het tot en met de koffie in dt: 
'Dommelpoort' op zondagmorgen, 
waar iedereen verwelkomd werd 
met een vierstemmig 'Hello!' 
Kwartetten en koren gefeliciteerd 
met jullie prestatie en 'Ganders· 
bedankt voor de gezelligheic.l. 
Rosie en Shakespeare spoken nog 
door mijn hoofd (een vreemde 
combinatie; dat kan allemaal bij 
barbershop! 
Tot een volgende keer. 

Tico van der Vaan-Bredius 
Goes 

• • • • • • • • • • 
BARSERSHOP 

EN 
GROENTETUI N 
Juli 1990, lokatie Westervoort, 
Volkstuincomplex, Kavel 76. 
Bloemkool, bonen, bieten, sla, 

,Ma ison Merch ant, 

Wijn Import - G r oothandel 
KWALITEITSWUNEN VOOR BETAALBARE PRUZEN 

*Wijnproeverij* 
*specialiteit: Relatiegeschenken* 

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

*Leverancier Barbershopw ine* 

Trade Center "Wolfsdonken" (tevens showroom) 
Wolfsdonkenplaats 7, Postbus 1401, 5200 BL 's-Hertogenbosch 

Telefoon: 073 - 216364 Fax: 073 - 210753 
K.v.K. 's-Hertogenbosch H.R. 39079 



nachtegaal. prei ... nachtegaal! 
Dit moe t een van de laatste 
nachtegalen zijn. 
Smog en zure regen zullen de 
oorzaken zijn geweest van hun 
uitsterven. Ou~ vlug ·vangen' dm 
dier. 
Ahijd gedacht dat nachtegalen 
klein waren. maar een van ±1.90 
meter, mét sigaar is bepaald niet 
kle in te noemen. 
Daar stond hij dan. In levende 
lijve: Sikko van tuin nummer 76. 
Tuinieren wa~ zijn hobby zei 'tie! 
~1aar dat zingen dan. als een 
nachtegaal? 
Oh , dat doet hij ook nog bij een 
koor met een vreemde naam. 
'Je moet een keer mee gaan kij
ken en luisteren. de repetities 
beginnen weer over een paar we
ken', zei ene Carl. 
Zingen, dacht ik, in een koor? 
Daar ben ik nog veel te jong voor 
(38). 
1 ou kon ik er nog wel een hobby 
bij hebben. ik had er tenslone 
maar een paar: wielrennen. 
drummen. schilderen. schrijven. 
vriendin en dan natuurlijk mijn 
moestuin. 
Nadat ik ja had gezegd was het 
dan zover. Tijdens de rit naar Ede 
werd in een klein uurtje uitgelegd 
waar het allemaal om ging. Carl 
zei zoiets van: 'Je bent verkocht. 
of je vind er niks aan'. 
Nou dat eerste bleek dus het ge-

MOBDUW B.V. 

\'al. Ik dacht nog: ·oaar zullen ze 
thui. wel blij mee zijn'. 
Ger. zo heette de diril!ent. zou 
wel even mijn stem testen. · u 
val ik door de mand·. dacht ik 
nog. want kon ik eigenlijk wel 
zingen? 
Thuis was ik de bekende bad
kamer-zanger met in de gang 
twee jankende honden. 
Met een natte rug en klamme 
handen nam ik plaats naast de 
piano. Daar ging ie dan. hoger en 
hoger. 
'Daar zit wel een tenor in met 
een hoge C. net als mijn broer·. 
zei Ger. 
Voor mij klonk het als: ik heb 
ook een 16-klepper met turbo en 
hoge giering net als mijn buur
man. 
Als lead zou ik het beste kunnen 
beginnen, zo was het advies. 
Daar stond ik dan tussen zo'n 25 
mannen, met mijn mond vol 
tanden. 
Links en rechts werd ik om de 
oren geslagen, Stage Presence 
heette dat (leuk zo'n hobby!). 
Ik kreeg wat bandjes mee om 
thuis ... en op het werk te 
oefenen. 
Over een paar weken was er de 
Conventie te Veldhoven. Eerst 
maar even opgezocht in het woor
denboek en de landkaart. 
Als ik mee wiJde doen zou ik 
hard moeten werken. 

LEVERANCIER VAN DROGE AFBOUWSYSTEMEN 

Postbus 2032, 5300 CA Zaltbommel 
Telefoon (04180) 16350- Telefax (04180) 14322 
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ou dat heb ik dan ook gedaan. 
Twee weken voor de Conventie 
moest ik een soort examen afleg
gen als lead in een kwartet 
(hartslag 160). 

a de twee songs afgewerkt te 
hebben klonk er een luid applaus. 
Ik weet nog steeds niet voor wie 
dat nu bedoeld was. maar ik 
mocht meedoen. 
Die zaterdag nam ik met knikken
de knieën plaats op de risers. en 
zingen maar. 
Wat een happening. Wat een 
sfeer. Wat een geluk hier bij te 
mogen horen (nou ja met een 
stem als een ·nachtegaal' kunnen 
ze gewoon niet om je heen). 
ledereen zou barhershopper moe
ten zijn, dan hadden we ook geen 
Gorbatsjov nodig gehad en had
den we misschien wel allemaal 
prei van eigen land. 

Eugène van Keiler 
Midland Harmonizers (Ede) 

• • • • • • • • • • 
I N G E Z 0 N D E N 
I had a dream (waar heb ik dat 
eerder gehoord). 
Vroeger, weet je nog, waren wij 
heel blij als er vanuit Engeland 
iemand zei, joh doe het eens zus 
of zo, dat klinkt veel beter Do 
You Know. Ook hoorden wij kre
ten van perfectie en van doe ge
woon. doe je het niet krijg je ge
hoon. Velen hebben dit begrepen. 
maar er werd door enkelen toch 
te hoog gegrepen. Ja oorzenend 
veel werd er geïnvesteerd, studie
reizen en zelfs ballet werd er ge
leerd. Dit alles met een enorme 
eigen publiciteit, dit kon niet stuk 
dit zat geheid . Maar ach wee die 
Britse jury met z'n nukken. deden 
het hele plan mislukken. In de 
Dab -Tunes vond ik het niet fijn . 
al dat tendenzieuze commentaar 
met veel venijn. In de richting 
van de Britse vrienden. die al
weer op een vreemde conventie 
ons bedienden. Met hun support 
en goede raad. stelden zij een 
sperlieve daad. Kop op ook in dit 
geval, doe je dat niet hoogmoed 
komu voor de val!! 

Andries van der Meer 
The Hean of Holland Chorus 
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• • • • • • • • • • 

BARSERSHOP 
DATABANK 
Organisatie: Flevoland Barher
shop Festival 
Barhershop Show 
19 januari 1991 
Hotel 'Lelystad· te Lelystad 
Medewerkenden: 'Thc Ham1ony 
Singers·. ·coastline Chorus·. 
'Whale City Sound·. 'For Fun· en 
'Tunatics' 
Info: Gcrrit v-an Dolder 
Telefoon 03200 - 42444. 

Organisatie: Midholland River 
Blenders 
1ste Lustrum 
19 januari 1991 
Theater 't Zand te Maarssen 
Receptie ran 18.30 - 19.30 uw: 
Feestal'ond ''all 20.00 uur rot ... 
Info: Peter Meijer 
Telefoon 03465 - 69446. 

Organisatie: 
New City Harmonizers 
Barhershop Show 
26 januari 1991 
Cultureel Centrum 'De Kom· te 
Nieuwegein 

Medewerkenden: 'The New City 
Harmonizer', 'Heart of Holland 
Chorus' en 'Cristal Sound' 

Organisatie: SNOBS 
Conventie 1991 
19 t/m 21 april 1991 
Goteborg. Zweden 

Organisatie: DABS 
Harmony College 
20 en 21 april 1991 
'De Eikelkamp· te Eist 
Info: Aat Snellink 
Telefoon 08388 - 3664 

Organisatie: Harn1ony 
International (Sweet Adelines) 
International Seminar 1991 
8 - 12 mei 1991 
Aberdeen. Schotland 
Skean Dhu Dyce Hotel 

Organisatie: Holland Harmony 
Conventie 1991 
6-7-8 juni 1991 
'Koningshof te Veldhoven 
Info: Jack Sickelenburg 
Telefoon 03402 - 63666 
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Organisatie: SPEBSQSA 
International Convention 1991 
30 juni - 7 juli 1991 
Louisville. Kemuckye USA 

Organisatie: Harmony 
International (Sweet Adelines) 
International Directors 
Seminar 1991 
24 - 28 juli 1991 
Tulsa. Oklahoma USA 
Sheraton Kensington Hotel 

Organisatie: SPEBSQSA 
Harmony College 1991 
Eerste week augustus 1991 
Missouri State College 
St. Joseph, Missouri USA 

Organisatie: IRABS 
Conventie 1991 
4 t/m 6 oktober 1991 
Limerick. Ierland 
Info: Buz Millar 
Tel: 061 - 40077 
Fax: 061 - 315634 

Organisatie: Harmony 
International (Sweet Adelines) 
45th International Convention 
8 - 12 oktober 1991 
San Amonio, Texas USA 

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 perfecte 'Aflerglow' 

VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND OFFERTE OF INFORMATIE 
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Organisatie: Hcart of Holland 
Choru 
Amerika-tour 
10 - 20 oktober 1991 
Info: Gijs 'an de Gijn 
Telefoon 03402 - 66987. 

Organisatie: DABS 
Conventie 1991 
Oktober I november 1991 
Info: Gommen Burger 
Telefoon 01102 - 43580 

• • • • • • • • • • 
ADVERTEERDERS 

~ N 
SPONSORING 
Dabs-Tunes groeit. Steeds meer 
informatie over allerlei nationale 
en internationale barbershop
ontwikkelingen. 
Dit betekent natuurlijk wel een 
dikker blad. dus meer kosten! 
Om de kosten in de hand te hou
den is aan de RvA-leden gevraagd 
of ieder voor een adverteerder 
kon zorgen. 
Tot op heden heeft dat niet veel 
opgeleverd. 
Vandaar een verzoek om hulp. 

Deze hulp kan bestaan uit finan
ciële ondersteuning door middel 
van spon oring en natuurlijk door 
adverteerders. 
Gaat u in uw koor of kwartet 
eens op zoek naar mensen uit het 
bedrijfsleven en probeer ze te 
interesseren om onze hobby te 
steunen. 
Ook kunt u overwegen in uw 

koor of kwartet om eenmaal per 
jaar een donatie te doen. bij,·oor
becld een gedeelte ,·an de gage 
van een optreden. 
Dit klinkt u misschien wat bui
tensporig in de oren. maar Dab!.
Tune~ vcrschijnt in een aantal 
landen over de wereld waar men 
met belangstelling onze verrich
tingen volgt en bovendien is 
Dabs-Tuncs de enige communica
tielijn in ons land tussen koren en 
kwartetten. 
Als informatieblad voor barber
shoppcr!. is de gehele R'·A van 
mening dat wij in ederland niet 
zonder Dabs-Tunes kunnen. 
De medewerkers doen er alles 
aan om de kosten te drukken en 
trachten iets aardigs van het blad 
te maken, maar wij zijn wel af
hankelijk van uw welwillendheid 
en inzet. 

Wij hopen dat het nu niet meer 
zo buitensporig klinkt. 

Enkele gegeven die u moet 
weten indien u iemand op het oog 
heeft als abonnee of adverteerder. 
Abonnement .f 15.-- per jaar 
1/ 1 advertentie f 400,-- voor vijf 
uitgaven. 
lh advertentie f 250,-- voor vijf 
uitgaven. 
1;.\ advertentie f 150.-- voor vijf 
uitgaven . 

Wij hopen dat u uw medewerking 
wilt verlenen Dab. -Tune. op de 
been te houden. 

Redactie 
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• • • • • • • • • • 
BESTUUR DABS 

EN MUTATIES 
urmaal treft u een vulledige up

sonuning van bestuur en leden 
van DABS :Jan. Doch deze keer 
moet u het doen met het onder
staande. dit i.v.m. plaatsgebrek 
in dele uitgave van Dabs-Tunc~. 

• P r e s I d e n t THEO C. VAN OIJK 
Molensiraal 18. 5211 OR · s-Hertogenbosch 
Telefoon 073·145550 
• S e c r e t 8 r y AAT J. SNELLINK 
Hooskamperweg 5, 67 41 CA Lunteren 
Teleloon 08388-3664 
• T r e 8 s u r e r GOMMERT BURGER 
Steenweg 15. 4423 Al Schore 
Telefoon 01102-43580 
Bank: Amro-bank Kapelle 
1.n.v. OABS. nr 49.66.83.632, 
Gi ro van de bank: nr. 1068635. 
• Pubt ic Relations TON VAN AART 
Oerde Morgendreef 20. 
5233 NK ·s·Hertogenbosch 
Telefoon 073·421191 
• Mus ical Coörd in ato r 
BOB SLAVENBURG 
Senogenstraat 26. 4131 BC lf~anen 
Telefoon 03473-72770 
• L I d HARRY BLAAUW 
Oude Mtddelburgse Haven 2, 4351 PA Veere 
Telefoon 01181·1964 
• L I d STEF VAN OE VEN 
Zandoerle 1, 5507 RJ Oerle 
Teleloon 04905-2511 

t I) t: 
BHO - Nlght Shift 
Info: J van de Pol. Anemoon 12. 
6721 ZB Bennekom Tel. 08389-17231 

REYNOTRADE 
Aluminium produkten met toekomst 

D~~~DD~mR~ 
REYNOTRAOE MAAKT DEEL UIT VAN REYNOLDS ALUMINIUM HOLDING BV 
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