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TEN GELEIDE 
Zo vlak voor de grote vakantie is 
het goed nog even bij te praten 
over uiteraard barhershop en alles 
daar omheen. 
De kopijsluiting van Dabs-Thnes 
is in verband met de conventie 
van 'Holland Harmony' uitgesteld 
om zo actueel mogelijk te zijn. 
Dat gaf dan tevens aan actieve 
barhershoppers meer gelegenheid 
om hun kopij in te sturen van 
voor hen belangrijke evenementen 
of gebeurtenissen. 
En inderdaad, ik voel mij geluk
kig als redacteur dat ik enkele 
aardige artikelen mocht ont
vangen. 
Maar juist van dé activiteit van 
dit jaar tot nu toe, heb ik nog 
niets ontvangen. Jammer, want 
van het Harmony College, gehou
den in Eist, had ik nou juist wél 
een aardig artikel verwacht. 
Drie Amerikanen, reeds één 
wéék eerder in ons land op be
zoek bij 
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diverse koren en kwartetten. Dan 
een fantastisch weekend in 'De 
Eikelkamp', dat waren naar ik 
meen toch lekkere onderwerpen 
om iets over te schrijven. 
Het was zoveel leuker geweest 
voor de afwezigen om de positie
ve ervaringen te lezen geïllus
treerd met wat gezellige foto's. 
Jammer, niets meer aan te doen, 
volgende keer beter. 

Zelf was ik verhinderd, een 
weekje in Zweden met het 'Gents' 
Quanet' op bezoek bij de SNOBS 
op hun conventie. 
Een verslag van die conventie die 
nèt even anders was dan bij ons, 
treft u aan op een van de volgen-
de pagina's. · 

In Dabs-Tunes heeft u enkele 
keren kunnen lezen over aanpas
singen wereldwijd van de regels 
voor jurering. Daar is zelfs een 
werkgroep voor opgericht onder 
voorzitterschap van de Amerikaan 
Jirn Richards. Doch intussen gaan 
ontwikkelin~en gewoon door. 
Zo zullen tijdens de International 
Convention '91 in juli a.s. in 
Louisville, Kemucky, de punten 
voor het onderdeel Sound (bij 
wijze van proef) met de factor I \.1 
worden vermenigvuldigd. 
Op zich een interessante ontwik
keling die, zo heb ik begrepen 
van enkele Amerikanen, net zo
veel voor- als tegenstanders heeft. 
Sound en Stage-Presence kunnen 
op dit moment per jury-lid maxi
maal 200 punten scoren, dus de 
invloed van Sound wordt nu een 
stuk belangrijker. 
Presentatie blijft belangrijk, maar 
Sound is tóch de basis van de 
barbershop. Het publiek boeit 
men in eerste instantie met de 

klank, meteen daarna 'pakt' men 
het publiek met de SP. 
Ik kijk met belangstelling uit naar 
de evaluatie, ongetwijfeld zullen 
we hierover lezen in de 'Harmo
nizer'. 
Overigens is men in Zwe~en ook 
bezig met iets nieuws. Meer hier
over kunt u lezen in de bijdrage 
over de SNOBS conventie. 

'Why Four' uit Nieuwegein was 
in Engeland op de BABS conven
tie, u leest ook hier meer over. 
Om uw kennis van het Engels 
weer eens te toetsen is er een 
artikel opgenomen over barber
shop-onrwikkelingen bij onze 
Oosterburen. 
U zult het in deze uitgave zonder 
'Bari-Tonight' moeten doen, waar
door wellicht Chat Woodsbedder 
meer aandacht zal krijgen bij de 
kritische lezers. 
De actuele bezuinigingsbesprekin
gen op het politieke toneel waren 
voor Chat aanleiding om 'bezuini
gingen' binnen DABS eens te be
lichten. 

Zo, u merkt het, Dabs-Thnes 
heeft weer het nodige te vertellen. 
De redactie wenst u een prettige 
vakantie. Gebruik de rust en ont
span u, want straks in september 
zaJ er weer hard gewerkt moeten 
worden voor de DABS-conventie 
in april 1992. 
Oh ja, u heeft toch ook de nieu
we adverteerders opgemerkt? 

Red. - Ton mn Aan 
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FFIC>IVI THE CHAIFI 

Töeo C. 171n Dijk 

_DE EERSTE 

'From The 
Chair' deze 
keer met een 
vijftal ervarin
gen die de slo
gan 'It's Good 
To Be A Bar
bershopper' 
helemaal waar
maken. Ervaart 
u het zelf: 

~let het 'Gents' Quartet' waren 
we uitgenodigd het bekende 
festijn 'Jazz In Duketown' in Den 
Bosch muzikaal op te luisteren en 
wel tijdens de besloten officiële 
opening, waar we natuurlijk zeer 
verguld mee waren en daarnaast 
op het amateurpodium op de Pa
rade. aan de voet van de Kathe
draal St. Jan. 
In de pauze van dat openingsop
treden zongen we in het artiesten
café in de catacomben van het 
Casino, de schouwburg. De op 
dat moment eveneens pauzerende 
leden van het Radio Philharmo
nisch Orkest, dat in een andere 
zaal van het Casino voor een heel 
ander publiek speelde, hoorde ons 
gezang. Wat gebeurt er? 
Dezer dagen zat er een brief bij 
de post van een van de leden van 
dat fameuze orkest die meer wil
de weten over barbershop voor 
zowel dames als heren. Ik citeer: 
·Een paar collega's en ik zijn 
daar zo enthousiast over geraakt 
dat wij graag willen weten hoe 
we aan muziek kunnen komen en 
e\entueel een groepje kunnen be
ginnen.' Verder schrijft de be
WllSte philharmoniker dat men 
graag lid wil worden van onze or
ganisatie ... 
_DE TWEEDE 
Tijdens onze rehearsel op donder
.:!:!gavond kregen we op zijn eigen 
verzoek bezoek van een lid van 
~: :\ederlands Vocaal Ensemble, 
Jre ook tevens lid is van het Nati
OOlal Omroepkoor, een beroeps
z;nnrer dus. 
Deié man, een bari, jaja, was zo 
geflscineerd van wat hij gehoord· 
:ud OJdens de hierboven genoem
de openlucht manifestatie op de 

Parade in den Bosch, dat bij het 
naadje van de barhershop-kous 
wilde weten. Prima vista zong hij 
wat songs met ons mee, what a 
voice! 
Hij wil met collega's iets op dit 
gebied gaan doen ... 
_DE DERDE 
Zomaar spontaan kwam er een 
Amerikaanse dame op mij af die 
ons had horen zingen, met de 
mededeling: 'Ik woon al drie 
maanden in Den Bosch, ga next 
week back home, maar wil op 
jullie next meeting graag wat 
doen aan jullie Amerikaanse uit
spraak.' 
Wow, dat heeft ze gedaan ook ! 
Een uur lang gaf ze voorzetten, 
zong zelfs voor en verdween toen 
weer uit ons leven ... 
_DE VIERDE 
'Duke Town Barbershop Singers' 
uit Den Bosch hield een paar 
zondagen geleden 'Open Huis' 
met het doel meer leden te wer
ven. In mijn functie als President 
DABS was ik gevraagd een ach
tergrondverhaal over barhershop 
te vertellen. 
Voorts waren daar 'The Midland 
Harmonizers' en 'Night Shift' uit 

'Niglu Shift' aii'OSI in rakamie 
out-fit op de bahne ... 

Ede en als plaatselijk kwartet de
den de Gents' ook mee. 
Resultaat; 14 nieuwe leden. Wow 
again. Den Bosch heeft nu 32 Je
den zodat hun nieuwste probleem 
is de aanschaf van risers. 
Grandioos! 
Mocht u iets dergelijks van plan 

zijn; ik wil met plezier meewer
ken en houd mij daarom graag 
beschikbaar. 
_ DE VUFDE 
Het was bekend dat in Venray 
zich een groep van 8 zangers op
hield met barbershop music met 
de prachtige naam 'Oc-tet-nog·. 
Zij vierden een dezer dagen hun 
eerste lustrum. Weer in de open
lucht werd gezongen, natuurlijk 
met geluictsversterking en in de 
stromende regen. 
Maar indien er tap-pils is, dan is 
een Limburger niet naar huis te 
jagen. Dus stond de grote markt 
vol met luisteraars. 
Dat onze reglementen een dubbel
kwanet niet kent doet aan hun 
plezier niets af. Ziel~es winnen 
m het zuiden was dus topic one 
van de maand. 

Vijf prachtige barbershop-gebeur
tenissen, zomaar spontane reacties 
van publiek waarvan ik u echt 
deelgenoot moest maken. 
Barhershop is fun! Ik feliciteer u 
met uw lidmaatschap. 

We gaan de vakantie tegemoet 
waarin u waarschijnlijk weer 
nieuwe mensen zult ontmoeten, 
anders zuJt eten, andere culturen 
zult ondergaan. Ik wens u daarbij 
veel genoegen. 'Break A Leg' 
zeggen ze in de States, maar 
neem dat niet letterlijk. 
Er zijn nog veel meer positieve 
dingen uit Barhershop-land te ver
tellen , ik denk aan de show in 
Eindhoven, aan de vijfde Holland 
Harmony conventie in Veldhoven , 
kortom aan vele goede zaken 
waarover u in deze Dabs-Thnes 
zult lezen. 
In uw rugzak wil ik daarom 
graag de woorden meegeven 
waarmee deze 'Chair· begonnen 
is: 'Jt 's Good To Be A Barber
shopper'. 

Theo C. van Dijk, pre~;ident 
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• • • • • • • • • • 
HOLLAND HARMONY 
C 0 NV ENT IE '91: 
DE HELE BUIT 

V 0 0 R 
VLISSINGEN 

Grote vreugde bij de 'Sea Sound 
Singers' en hun dirigent Rob van 
de Meule uit Vlissingen toen de 
uitslag bekend werd gemaakt door 
Oerrit van Riet. 
De hoogste eer: 'HoUand Harmo
ny' kampioen en bovendien eerste 
prijzen voor Sound, Stage
Presence en Interpretatie. 
Een geweldige overwinning die 
respect afdwingt bij de andere 
cernpeterende koren. 
Als toeschouwer was ik omringt 
door 'kenners' en allen waren we 
het met de jury eens. 
Natuurlijk werden de 'New City 
Harmonizers' o. l.v. Tom de Rooij 
tweede, dat was ook voor ieder
een duidelijk. Elke conventie was 
het stuivertje wisselen: Vlissingen 
of Nieuwegein. 

u zijn dan voor de tweede ach
tcreenvolgende keer de Zeeuwse 
dames kampioen. 
Wie is er dan derde geworden? 
De toeschouwers hadden zo hun 
voorkeur, ik dus ook. 
'Thc Soulhem Comfort Barher 
Gals' uit Eindhoven onder leiding 
van Ger van Aart werden derde. 
Het harde werken van het laatste 
jaar, waarin zoveel nieuwe leden 
bij het koor kwamen, heeft dit 
erachtige resultaat opgeleverd. 
Brabant telt niet aUeen mee met 
het voetbal maar ook in de bar
bershop. Eerst de mannen uit 
Eindhoven tweede op de DABS
convenrie afgelopen november en 
nu dan de dames met die derde 
plaats. Dat wil overigens niet zeg
gen dat we dan de rest maar 
moeten vergeten. Welnee, het 
puntenverschil is gering tussen de 
nummers 3 en 4. Een volgende 
keer zou de uitslag weer anders 
kunnen uitvallen. 

Deze zaterdagmiddag was repre
sentatief voor een 'Holland Har
mony' conventie. Vele belangstel-
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'For Fi.m ': Gold medallists - Holland Harmony 1991 

'Double Trouble': Si/ver medallists · Holland Ham1ony 1991 

'Bel Esprit': Bronze medallists • Holland Hannony 1991 

lenden voor de korencompetitie. 
Ook de kwartetcompetitie had 
niet over belangstelling te klagen. 
Een achtta.l kwartetten presenteer
de zich en gaven alles wat men 
kon geven. 
Uiteindelijk werd het kwartet met 
de hoogste anciënniteit kampioen. 

Met een royaal verschil in Stage
Presence klopte 'For Fun' uii De 
Meern de dames van 'Double 
Trouble·. 
Hier telt dus duidelijk de er"-:!

ring zo mag je verondersrellc:: 
De eerste lustrumconvenae '\'z.:l 

'Holland Harmony" had. ~ ;e-



'Sea Sound Singers': Gold medallists - Holland Harmony 1991 

'New City Harmonizers ': Si/ver medallisrs - Holland Hamwny 1991 

'Som hem Comfort Barher Gals': Bron ze medallisrs-Holland Hannony 1991 

zegd, veel belangstelling. 
Conventie-Manager Jack Stekelen
burg was duidelijk tevreden. Zo'n 
660 mensen hadden een 
arrangement genomen, variërend 
van één dag tot drie da~en . 
De barbershop-dames ZJjn ook 
duidelijk tevreden over 'Konings
bof met al zijn mogelijkheden. 
Zl;) werd het feest op de zaterdag
a\'ond in de grote 'Kempenhal ' 
een aardig succes, hoewel somrni-

ge kwartetten zich afzonderden in 
de gangen, kennelijk omdat zij 
zingen leuker vinden dan dansen. 
De Show op zaterdagavond was 
voor velen genieten. Jammer was 
wel dat 'The Heart of Holland 
Chorus' door droeve omstandig
heden had besloten niet op te 
treden. Daardoor werd de verhou
ding vrouwen-/mannenzang ver
stoord en duurde het programma 
korter dan oorspronkelijk gepland. 

DABS-TUNES 

Op zondag werd deze conventie 
besloten met de Late-Late-Glow
Show. Uw redacteur had zelf een 
sing-out in het Limburgse, zodat 
ik daar niets zinnigs over kan 
verhalen. Maar ongetwijfeld is de 
HH-conventie feestelijk afgesloten 
en kunnen de japonnen, jurken. 
rokken, broeken, hesjes, deux
pieces alsmede hoedjes, hand
schoenen, shawls, rozetten, po
chenen en alle andere accessoires 
weer voor een tijdje in de kast. 

Red. - Ton l'lW Aart 

Uitslag Kwartetten 
I - For Fun 
2 - Double Trouble 
3 - Bel Esprit 
4 - Key Change 
5 - Mystery 
6 - Quadrophenia 
7 - Side By Side 
8 - Riverside Quartet 

Uitslag Koren 

991 
908 
852 
835 
747 
742 
645 
568 

I - Sea Sound Singers 1193 
2 - New City Harmonizers 1104 
3 - So11thern Comfort Barbcr Gals 886 
4 - New Achord 875 
5 - Rhine Singers 839 
6 - Midland Sound 816 
7 - New Harvest Singers 805 
8 - Goose City Singers 800 
9 - West Side Sound 662 

10 - Sound Waves 660 
11 - Bewitched 555 
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• • • • • • • • • • 
FRAAIE SHOW IN 

P. 0. C. 
EINDHOVEN 
Het Eindhovense barhershop-koor 
'The Southern Comfon Barber 
Mates' had het Philips Ontspan
nings Centrum (POC) uitgezocht 
om er een barbershopshow te 
houden van internationale allure. 
Zaterdag l juni jl. was de laatste 
avond dat dit theater de deuren 
opende voor publiek. Volgens een 
directielid van Philips, die de 
sluiting officieel bekend maakte, 
had Philips topman Timmers dit 
besloten in het kader van de alge
mene bezuinigingen van de gloei
lampengigant, om het hoofd bo
ven water te kunnen houden. 
Gelukkig wordt op korte termijn 
een nieuwe schouwburg geopend 
in Eindhoven, zodat toekomstige 
groots opgezette barbershopshows 
de goede ambiance krijgen die ze 
verdienen. 
'Ciose('d in) Harmony' was zo'n 
show. De titel was zeer goed ge-
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kozen gezien de sluiting van het 
POC. Harmony bleek niet alleen 
in barbershopstyle gezongen te 
worden maar ook in andere close
harmony vormen. 
De opener van de avond was 
'Vocal Group Kluster' uit het 
Brabantse, die op professionele 
wijze harmoniën ten gehore 
bracht met begeleiding van piano, 
bas-gitaar en drums. 
Mooie songs werden smoothly 
gebracht door vier dames en vier 
heren. Een goed gekozen op
warmer. 
De barhershop-koren en -kwanet
ten die daarna volgden hadden het 
publiek al snel op de hand. Lang
durige ovaties en ritmisch voeten
gestamp (barbershoppers eigen) 
zorgden voor een lekkere sfeer. 
Het programma zat goed in 
elkaar. 
De Eindhovense dames, 'The 
Southern Comfort Barber Gals', 
zongen enkele fraaie up-tempo's 
en een mooie ballad. 
Een moeilijke klus, die perfect 
werd geklaard zo direct na het 
optreden van 'Kluster' die met 
geluidsversterking werkte. 
Uitblinker was het 'Southero 
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Union Chorus' uit Bournemouth. 
Het koor bracht het nu al bijna 
befaamde Gould Package, in 
Nederland meer bekend als de 
grafzerken show. Vele lezers on
der u zullen zich deze show her
inneren, gebracht tijdens de 
Engelse conventie in 1989. Dit 
optreden was ongetwijfeld een 
van de hoogtepunten van de 
avond. 
Uit Duitsland was er het 'Erster 
Kölner Barhershop Chor met o.a. 
een song in het Duits, even wen
nen zal ik maar zeggen. 
Uit Goes was er de 'Gaggling 
Ganders Gang' die ondermeer het 
romantische 'How Can I Say I 
Love You' prachtig vertolkte. 
De vijf barbershop-kwartetten, 
zowel dames als heren zetten hun 
beste beentje voor. 
Achtereenvolgens traden de vol
gende kwanetten op: 'R.S.V.P.', 
vier Engelse dames, 'Special 
Delivery', uit Vlissingen als ver
vangers voor 'Coastline Chorus' 
dat op het laatst verhinderd was, 
'Why Four', uit Nieuwegein, 
'Crystal Sound', de ladies van 
'Holland Harmony' en 'By 
Appointment', de silver-medallists 



van de BABS. Deze vier Engelse 
heren weten wat zingen is, maar 
vooral wat humor is. De zaal lag 
plat. 
Een fantastisch intermezzo in dit 
barhershop-geweld was een 
voca1 group bestaande uit vier da
mes; 'No Place For Jennifer'. 
Deze close-harmony' groep die 
gebruik maakte van geluids
versterking deed mij qua stijl 
soms denken aan de bekende 
Amsterdamse groep 'Montezuma's 
Reven ge'. 
Met soms ongebruikelijke barmo
niën, maar steeds fijn m het ge
hoor liggend hadden deze dames 
de zaal al snel mee. 
Als hekkesluiter trad op 'The 
Southem Comfort Barber Mates'; 
de organisatoren zelf. 
'Seventy-six Trombones' bleek de 
klapper in hun programma. De 
gehele zaal 'marcheerde' mee in 
de parade. 
Het volgepakte POC had een leu
ke avond. Het blijkt dat voor een 
lage toegangsprijs (CJP-niveau) 
goed amusement geboden kan 
worden. 
Dank aan onze Eindhovense bar
hershoppers die het weer eens 
voor elkaar kregen. 

Red. - Ton van Aan 

• • • • • • • • • • 
DANK JULLIE WEL! 
Hierbij wil ik bestuur en leden 
van DABS hartelijk dank zeggen 
voor het mooie bloemstuk dat ik 
tijdens mijn verblijf in het zieken
huis mocht ontvangen. 
Gelukkig ben ik momenteel weer 
voor 100% in de running. 

Aar Snellink 

• • • • • • • • •• 
HELLO 
HARMONIZERS 
Het libretto der bezuinigingen 
Bezuinigingen, je wordt er be
roerd van. ledereen heeft er de 
mond van vol, op de werkplek, in 
de politiek, maar wat erger is ook 
onze harmonizerende hobby lijdt 
daaronder. 
Investeren in de toekomst wordt 
niet door iedereen gezien als blik
verruimend en kennelijk alleen 
omdat het wat geld kost. 
Maar denk erom, kijken naar an
dere zangwerelden en dan mee
doen kost nu eenmaal wat. 
We hebben de naam zuinige Hol
landers te zijn, nou dat klopt dan 
ook. Goede ideeën worden niet 
gehonoreerd. 
Ik kom op dit onderwerp na het 
lezen van een oude Dabs-Tunes, 
waarin aansluiting werd bepleit 
bij een grote zangclub. 
Nu ik daar nog eens goed over 
nadenk vraag ik mij af, is er toen 
wel de goede beslissing genomen? 
Of was inderdaad de eerder ge
noemde spreekwoordelijke zuinig
beid de schuld dat het voorstel 
werd &etorpedeerd? 
Het lijkt alsof menig shopper zich 
laat leiden door een actueel poli
tiek kwartet. 
U kent ze toch wel; Lead Lub, 
tenor Wim, bari Hirsch en bass 
Re lis. 
Ons DABS-je bestaat uit enkele 
van die kwartetten. Er wordt door 
die leden onder andere wél met 
dure auto's gereden terwijl de 
andere leden van de society zoge
zegd second hands moeten gaan 
rijden of misschien zelfs de fiets 
moeten overwegen om naar de 
rehearsels te gaan. 

Het is mode shoppers om alles te 
willen en vervolgens je nek te 
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breken over kleine extra kosten 
die ongekende verbeteringen zou
den betekenen. Maar nee, met 
zo'n kwartet (of meerdere) voorop 
zien ze, kortzichtig als ze zijn, de 
eerste verdienste in bezuinigingen. 
Dat wordt straks wat als de gren
zen naar andere zangwerelden 
vervagen. Wie moet dan levens
reddende besluiten nemen? Zo'n 
kwaliteits zangarm kwartet? 
Vergeet het maar, die zingen toch 
al met van bezuinigingen verstikte 
stem. Nee shoppers, bezuinigen is 
goed, maar gezond investeren 
blijft beter en zeker in iets waarin 
je kan geloven, in wat serieus be
doeld is om zingend in leven te 
blijven. De grap is dat het uitein
delijk minder kost, gek hé! 
Kijk zo'n kwartet loopt wel voor
OP., maar heeft volgens mij toch 
ztjn langste tijd gehad. Het 
bezuinigings-repertoire van die 
jongens verveelt mij wel. Zou 
hun bezuinigings-libreno niet op
gekrikt kunnen worden? 
Weet je wat shoppers, bij de 
eerste de beste meeting waar dit 
onderwerp ter sprake komt stem
men we ze gewoon weg met onze 
pitch-pipes en doen, wat naar ik 
zeker weet alle barhershoppers 
willen: grensverruimend denken 
maar vooral zingen! 

Chat Woodshedder 

• • • • • • • • • • 
'NIGHTSHIFT' 

BIJ 
JULES DEELDER 
OP DE PLANKEN 
Woensdag 6 februari jl. , Wage
ningen, Kultureel Kafee De Har
lekijn, in feite de bar van Theater 
Junushof. 
Een van de eerste optredens van 
barbershop-kwartet 'Night Shift' 
~tij~ens de con~entie '90 nog 
Mtdland Blend geheten) buiten 

het koor om waaruit zij ontstaan 
z~n: 'The Midland Harmonizers' 
uu Ede. 

We waren aangenaam gespannen 
en het zou naar verwachting een 
optreden worden in een omgeving 
waar je toch een wat kritischer 
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publiek mag verwachten. Andere 
programmapunten waren een 
barok-ensemble, een koperbla
zersorkest en een dichteres die uit 
eigen werk voordroeg. Geen 
barhershop-publiek bij uitstek 
dus! 
We kregen een professionele 
kleedkamer toegewezen (die van 
theater Junushof zelf) en waren 
uiteraard vergezeld vao enkele 
leden van ons dameskoor om 
morele steun te verlenen en onze 
visages toonbaar te maken. 
In die kleedkamer een luidspreker 
die de intro van het tweede deel 
van het optreden van Jules Deel
der in de zaal , een modern jazz
nummer, op ongelooflijk harde en 
onnavolgbaar indringende wijze 
de toch al kleine ruimte insmeet, 
terwijl we elkaar enigszins wan
hopig aankeken: per slot van 
rekening hebben we ons inzing
halfuurtje echt nodig. 
Het bleek echter mee te vanen, 
tOen we goed en wel gekleed en 
geschminkt waren begon juist de 
conference van Jules Deelder en 
konden we met onze toonladder
tjes beginnen. 

Er volgden enige stevige stem
oefeningen en we voelden ons 
lekker zelfverzekerd tijdens het 
doorzingen van ons repertoire. 
Tijdens een vao onze up-tempo's 
gaat plotseling de deur vao onze 

kleedkamer open en stapt een 
uiterst lachwekkend figuur bin
nen, afgekomen op het door ons 
geproduceerd lawaai en, zoals 
later duidelijk werd, afkomstig uit 
het ~evolg van Jules Deelder, 
zojuiSt nauwsluitend rond een 
achtenswaardige buik, waaronder 
een alleraardigst rose tutuutje 
gespannen hing en getooid met 
twee geweldige vlechten (een 
pruik, zoals we direct onder
kenden). 
In onvervalst Rotterdams ver
woordde deze Renee, zoals hij 
zich noemde, zijn bewondering 
voor ons gezang en vroeg tot 
onze verrassing of we dat ook op 
het toneel zouden kunnen. 
In eerste instantie begrepen we 
niet wat hij bedoelde, maar hij 
liet er geen twijfel over bestaan, 
dat hij ons echt bij Deelder op de 
Bühne wilde laten zingen. 
Achteraf bleek dit ludieke figuur 
als een soort rode lap in de show 
van Deelder te fungeren en was 
het zijn taak om te proberen 
Deelder van zijn apropos te bren
gen en de boel in de war te 
schoppen. 
Niet zonder trots vertelde hij al 
eens een compleet majorette
korps het toneel op te hebben 
laten marcheren. 
We hoefden ons geen zorgen te 
maken over wat Deelder ervan 
zou vinden: 'Die gaat helemaal 
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uit zijn dok' (= dak, Rotterdams 
dialect). 
Veel tijd om na te denken hadden 
we niet en voor we het wisten 
stonden we in een hoek van het 
toneel achter de gordijnen bij wat 
technici te wachten tot we op
konden. 
Volle bak, zo'n 600 man die geen 
notie hadden van wat hun te 
wachten stond. Misschien was dat 
ook een van de redenen wdarom 
we eigenlijk niet in het minst last 
van zenuwen hadden. 
Toen het seintje kwam liepen we 
achter Renee aan het toneel op. 
Direct spotlights en onverdeelde 
aandacht en we zetten 'Darkness 
On The Delta' in. 
Deelder was totaal verrast en 
Renee paradeerde in marspasjes 
om hem heen. Het publiek vond 
het schitterend ! 
Er waren wat bekenden in de zaal 
en, zoals we later hoorden, had
den ze best nog wat meer willen 
horen. 
Maar het allerleukste was de ver
rassing die we een aantal koor
leden, die ook in de zaal zaten, 
bezorgden. Stel je voor. Op je 
vrije avond ga je naar het theater 
en zit je vol aandacht naar een 
conference van een nationale 
bekendheid te kijken en luisteren 
en plotseling komt het kwartet uit 
jouw eigen koor het toneel op en 
zingt Darkness ... 
De wereld op zijn kop, of niet? 

Ons optreden daarna in het Kul
tureel Kafee ernaast kon natuur
lijk niet meer stuk en ook in het 
plaatselijke dagblad werd gewag 
gemaakt van 'de verrassin~ van 
de avond', grote foto inclUIS. 

Wat kan barhershop toch leuk en 
ongeclompliceerd zijn!!! 

• • • • • • • • • • 
ZENDAMATEURS 
OPGELET 
Voor barhershoppers die korte
golf zendaparatuur hebben is er 
de mogelijkheid om de lntematio
nal Com·enrion van de SPEBSQ
SA in Louisri/le, Kenrucky USA te 
1'0/gen. Leuk om als eerste de uit-



-
slagen en andere bijzonderheden 
te horen en een QSL card te om
vangell. 
Hieronder volgt integraal de brief 
zoals deze bij het secretariaat is 
binnengekomen. 

Special amateur radio station to 
operate from international 
barhershop singing convention 

Amateur radjo operators soon 
will have an opporturuty to share 
in a unique dimeosion of world 
harmony wben the world's largest 
all-male singing organization 
holds jts annual international 
convention in Loujsville, Kentuc
ky, USA. 

Wben 10.000 barbershoppers 
singing enthusiasts from points 
around the globe converge during 
the fust week in July, a special 
event 'ham' station operatmg 
from Louisville Freedom Hall 
convention site will proclaim the 
barhershop society's theme: 'Keep 
The Whole World Singing!' 

Using the call sign W4CN, the 
station will operate July 4 
through July 6, 1991, on 20-, l5-
and 10-meter single sideband, as 
well as 2-meter FM. Sideband 
frequencies will be 14.225 -
14.245 Mhz, 21.3 - 21.32 Mhz 
and 28.3 - 28.32 Mhz. 
Primary hours of operating each 
day will be from 1200 - 0300 
l il'C (GMn. 

All amateurs contacting the 
W.tCN barbershop convention 
station on HF will receive a 
special commemorative QSL card 
courtesy of Yaesu USA, a major 

manufacturer of amateur radio 
equipment. 

The station will be operated by 
members of the Amateur Radio 
Transmitting Society of Louisvil
le. Last year, San Francisco-area 
hams operaled the first internatio-
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nal barhershop convention radio 
station at the Cow Palace arena. 

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

ZWEEDSE 
CONVENTIE 
NET EVEN 
ANDERS 
Daar het 'Gems' Quartet' uit 
's-Hertogenbosch dit jaar de 
SNOBS-conventie had uitgezocht 
als reisdoel. was uw redacteur er 
dus ook, vandaar dit reisverslag 

De aanloop ... 
De tocht over zee naar Göteborg, 
plaats waar de conventie werd ge
houden, verliep nogal onrustig. 
De 'Prince of Scandinavia', een 
schip van zo'n 200 meter lang en 
met 1800 man aan boord werd 
zwaar geteisterd door een noord
westerstorm windkracht 8. 
Van het heerlijke visbanket kon 
men dus niet lang genieten. Het 
meeste ervan verdween in de be
ruchte blauwe zakjes die op het 
toilet en op elke hoek van het 
schip waren te vinden. 
Maar de volgende dag was het 

binnenlopen in de haven van 
Göteborg een aangename verras
sing. Prachtig weer, een strak 
blauwe hemel, temperatuur ±8° 
Celsius en geen wind en dat 
gedurende het gehele vcrblijf in 
Zweden. 
Ook een prettige bijkomstigheid 
was dat het hotel Opalen , een 
werkelijk schitterend hotel , het 
conventie-hotel bleek te zijn. 
Recht tegenover dit hotel werden 
in een universiteit de kwartetten 
en korenwedstrijden gehouden. 
En op slechts 10 minuten lopen 
bevond zich het 'Konserthuset ', 
plaats voor de zaterdagavond
show. 
Wat wel tegenviel was het bier, 
niet de smaak maar de prijs. 
Zelfs op het ·happy-hour' m het 
hotel betaalde je voor een pilsje 
nog 35 kronen (±f 12,--). 
Veel dorst hadden we daarom 
niet. Later. tijdens de afterglow 
zaterdags 's nachts, vroeg men 
zelfs 49 kronen (±f 16,--). 
De Zweden hadden daar kennelijk 
geen moeite mee, die dronken 
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rustig door. Maar wij slimme 
Hollanders, hadden het ~oed voor 
elkaar. Op de boot kon Je voor 
redelijke prijzen sterke drank en 
wijn kopen. Dus op onze kamers 
werden tijdens de vrije avonden 
en de afterglow nogal eens de 
glazen royaaJ gevuld met o.a. 
whiskey en ijs. 
Ik heb er dan ook enkele zeer 
goede vrienden aan over gehou
den, want barbershoppers delen 
toch immers alles met elkaar. 
Harmony weet je wel ! 

Kwartet semi-finale 
Terug naar de vrijdagmiddag; de 
kwartetcompetitie. 
Er waren in totaal 18 deelnemen
de kwartetten. Een belangrijk ver-
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schil met onze conventie was dat 
deze 18 kwartetten competeerden 
in een semi-finale. De zes kwar
tetten met de meeste punten 
gingen door naar de finale op 
zaterdag. 
Opvallend \vas ook bet grote aan
tal jongelui. De gemiddelde leef
tijd van de kwartetten was niet 
hoog, net even in de twintig, 
maar ook het aanwezige publiek 
was royaal onder de dertig. 
Toen dan ook de conventie
manager, ±25 jaar en gekleed in 
spijkerbroek en T-shin, de con
ventie opende en een even infor
meel geklede Hans Olausson, 
president SNOBS, nog een humo
ristisch woordje deed, was de 
sfeer er helemaal en kon de con-
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test beginnen. Een jongeman, ge
kleed in een fel geel kostuum, 
was de presentator die herhaalde 
malen de zaal in lachen deed uit
barsten, behalve ons Hollanders 
natuurlijk, wij begrepen er geen 
snars van, wát een houthakkers
taaltje. 
De presentator had het druk. 
Steeds wanneer de volledig Ame
rikaanse jury nog aan het schrij
ven was lukte het de jongeman 
met leuke anekdotes de zaal te 
vermaken. fk vond het een heer
lijk ontspannen aangelegenheid. 
Niet van dat formele gedoe van 
alleen maar de naam van het 
kwartet noemen. Barbershop is 
toch leuk, of niet soms? 
Wanneer er een kwartet opkwam 
werden spreekkoren aangeheven 
en begeleid met ritmisch voeten
gestamp. 
De jeugd had lol, dat was duide
lijk. Wij trouwens ook! 
Van de 18 kwartetten hadden er 
voor mij zeker 11 in de finale 
mogen zitten. Wat een kwaliteit! 
Voor diverse kwartetten was het 
dan ook een teleurstelling niet bij 
de laatste zes te horen. 
Het jongste kwartet, '4-Ttssimo' 
met een lead van 17 jaar, werd 
zevende en mocht dus op de fina
le mike-warmen. 
Na deze middag gebeurde er 
eigenlijk niet zoveel meer. Geen 
afterglow, slechts een samenzijn 
in de universiteit met koffie en 
soft-drinks. 
Naar mijn idee iets te tam. 

Kwartet fmaJe 
Zaterdag om 12.00 uur Mass-sing 
in 'Nordstan'. Dat is een enorm 
groot winkelcentrum midden in 
de stad ongeveer 20 minuten lo
pen van ons hotel. fn deze Mali 
stonden enkele honderden Zweed
se barbershoppers, waaronder wij 
natuurlijk, d1verse Cat-songs te 
zingen. 
Een goede PR voor barbershop in 
Göteborg dat geen barbershop
koor heeft. 
Om 13.00 uur begon de kwartet
finale. 
Hetzelfde sfeertje als de vorige 
dag; ontspannen. vrolijk. yells 
over en weer en voetengesramp. 
Zelfs een echte wave, zoals we 
die wel eens zien in voetbal
stadions ging door de zaal. De 



presentator, nu een andere ook 
zeer jongeman, met speciaal voor 
deze gelegenheid vuurrood ges.ro
ten haar, had meteen al de zaa 
mee. Zo mogelijk nóg humoristi
scher dan zijn collega van de vo
rige dag deed hij zijn conferences 
en aankondigingen, jammer ge
noeg niet in het Engels. 
Na de mike-warmers die de finale 
de goede sfeer gaven, kwamen de 
finalisten. 
Na de semi-finale lag 'Old Spice' 
op kop, 'Happy Nite Quartet lag 
2e, 'Cable Connection' was 3e en 
'4-Taste' was tot dan toe 4e. 
De finale was geweldig. Zes 
kwartetten die er allemaal nog 
een schepje bovenop deden. Het 
niveau ligt hoog, allemaal bovenin 
het B-niveau en met de uiteinde
lijke winnaar 'Old Spice' in het 
A-niveau volgens SPEBSQSA
normen. 
De uitslag was toch nog verras
send wat betreft de 2e en 3e 
plaats. 
'Happy Nite Quartet', oorspronke
lijk 2e werd uiteindelijk 4e. 
Tweede werd 'Cable Connection' 
met een humoristische act van 
oude mannen. 
Derde werd '4-Taste', maar hier 
zit een verhaal aan vast. 
Twee leden van dit kwartet zijn 
de leden van '4-U', de kampioe
nen van 1990. De laatste maand 
hebben zij zeer intensief geoefend 
en met dit zeer goede resultaat. 
Overigens was dit niet hun enige 
succes, later in de zaterdagavond
show traden deze zes jongelui 
(±23 jaar) nog eens op onder de 
naam 'Vocal 6' met a-capella 
close-harrnony. De bekende 
Nederlandse groep 'Montezuma's 
Revenge' zou jaloers zijn op het
geen deze barbershoppers ten 
tonele voerden. 

Uitslag kwanet-ftnale 
l. Old Spice 
2. Cable Conneetion 
3. 4-Taste 
4. Happy Nite Quartet 
5. Sala Sumrnit 
6. 4-Sure 

De winnaars 'Old Spice' waren 
werkelijk kampioenen. Hun stevi
ge lead-zanger Michael was de 
held van de dag. Hun Amerikaan
se avontuur, waar ze samen met 

het 'Gents' Quartet' het Harmony 
College volgden en zij de SP-prijs 
haalden in Columbus, Ohio 
tijdens het 'Buckeye Invitational', 
was in feite een ouverture voor 
dit kampioenschap. 

Koren-contest 
Na dit barbershop-geweld hadden 
we nog de koren tegoed. Vanaf 
17.00 uur competeerden vijf koren 
om de ereplaatsen. 
De Zweden hadden voor deze 
contest een nieuw conce~t be
dacht. Het leek een beetJe op de 
'Buckeye lnvitational~forrnule. 
leder koor had een package van 
10 à l2 minuten. Songs in het 
Engels en ,Zweeds. Tevoren werd 
opgegeven welke twee songs (in 
het Engels) door de jury zouden 
worden beoordeeld. 
Voor het publiek is deze formule 
heel aantrekkelijk, maar ook voor 
de koren. In die l2 minuten kun 
je zeker vier songs zingen en 
heeft het koor meer gelegenheid 
zich goed te profileren. 
Na de conventie zal de SNOBS 
evalueren en beslissen of deze 
formule op termijn levensvatbaar 
is. 
Uitslag Koren competitie 
l. Vocal Vikings 
2. Rönninge Barbershop Chorus 
3. Dacka Drängar 
4. Taler Minor Chorus 
5. Nyköping Barbershop Sällska 

Showavond 
Na al die inspannende uurtjes 
werd even de tijd genomen om te 
ontspannen. Hoewel, veel tijd 
werd ons niet gegund, want reeds 
om 20.00 uur begon de Show
avond (in het Zweeds 'Showen'). 

DABS-TUNES 

Het Konserthuset boodt plaats aan 
1268 mensen. Volgens de portier 
waren die er ook. 
Een echte Zweedse concertzaal. 
Zowel plafond, vloer en wanden 
waren met hout betimmerd. Op 
het toneel waren geen gordijnen, 
ook geen coulissen. U kunt zich 
voorstellen dat de akoestiek per
fect was. 
De winnende kwartetten, het 
kampioenskwartet van '90 en de 
goud en zilver koren traden op in 
deze show. Daarnaast trad :.\fier 
Shave' op, een ouder kampioens
kwartet dat barbershop nu profes
sioneel beoefent en in Zweden dé 
muzikale komieken zijn en dus 
barrbershop in het land bekend 
maken. 
Ook een belangrijke plaats in de 
show had het 'Gents' Quartet' uit 
Den Bosch. In een 16 minuten 
durend programma presenteerden 
zij zich. In deze ideale zaal werd 
door hen (volgens Zweedse des
kundigen) een prachtige sound ten 
gehore gebracht wat langdurig 
applaus en natuurlijk voeten
gestamp opleverde voor de Bos
schenaren. 

Afterglow .. . 
In een chique ambiance van hotel 
Opalen (ons hotel dus) werd de 
after-glow gehouden. 

·wat is er veel gezongen. Allerlei 
kwartetten werden samengesteld 
met altijd een plaatsje voor één 
van de Gents'. 
Er werd lekker misbruik gemaakt 
van onze aanwezigheid en we 
vonden dat prettig, u begrijpt dat 
zeker. 
Om half zes kropen we, helemaal 
uitgeput, in bed. 

Het Konsenhuser waar de wterdagavondshow werd gehouden ... 

ll 



De workshop op zondagmorgen 
hebben we maar overgeslagen, 
bovendien was er reeds afscheid 
genomen van de meeste Zweden. 
Op de late zondagochtend hebben 
Thco van Dijk (president DABS) 
en ik als PR-officer nog een 
bespreking gehad met enige 
bestuursleden van SNOBS. 
Onderwerp van gesprek was: 
Samenwerking DABS/SNOBS op 
een zo breed mogelijk niveau. 
De resultaten daarvan worden in 
de vergaderingen van Bestuur en 
RvA besproken. 

Dit weekje Zweden was voor mij, 
het kwartet en hun dames een on
vergetelijke week. 
Je ontmoet nieuwe vrienden, je 
ziet nogal wat van het land, je 
doet nieuwe ideeën op. 
Samengevat, naast de stress van 
alledag in Nederland: Heerlijk 
ontspannend. 

Red. - Ton van Aan 

~ HENNY liOOGéVEEN 7 
'OfOOVCIEO 

Hoofdstraat 49 
2203 ET Noordwijk 
Telefoon 01719 - 12544 
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H A N S P E K E L H A R I N G: 
EERSTE 

NEDERLANDSE 
SOUND-JUDGE 
Op verzoek van de Dabs-Tunes 
redactie een artikeltje, waarin ik 
een korte schets geef van de ma
nier waarop ik met barhershop in 
aanraking gekomen ben en hoe 
deze hobby (??) zich voor mij 
ontwikkeld heeft. 

Het is 1978, de eerste kennisma
king met barhershop via mijn 
echtgenote Marianne, die zich als 
één van de eerste leden opgaf 
voor het te starten Sweet Adelines 
koor in IJsselstein. 
Nadat dit koor een conventie in 
Engeland had bijgewoond, kreeg 
ik van deze hobby een toch wat 
sectarische indruk (deze is later 
geheel weggenomen) en we (een 
aantal onbestorven weduwnaars) 
besloten het jaar daarop maar 
mee te gaan naar Worthing. 
Daar kwamen we in contact met 
de dirigent van Worthingaires, een 
mannenkoor ter plaatse en leer
den (in het toilet!) onze eerste 
song: Shine On Me. Dit was Neil 
Watkins, een nu bekende Arran
gement judge bij BABS en DABS. 
Het verhaal gaat verder met de 
oprichting van de 'First Holland 
Male Barhershop Chorus' te 
Nieuwegein door Jack de Bolster 
en mij, die daardoor tot eerste 
(mannen) barhershop-dirigent 
werd gebombardeerd. 
Dit koor is de basis geweest voor 
de huidige 'The Heart Of Holland 
Chorus'. 
In 1981 hebben we de Ie conven
tie in Engeland als koor mee
gemaakt. 
We hebben daar zelfs opgetreden 
als mike-coolers. Vooral ons Bye, 
Bye, Blues was wat betreft de. 
Stage-presence een knalsucces. 
We begonnen met onze ruggen 
naar het publiek, de zaal lag plat! 
We overleefden het Miners Holi
day Camp van Skegness, waar 
deze conventie werd gehouden. 
Een vreselijk oord. Later is er 
nog een button gemaakt met ge-
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kruist mes en vork en daaronder: 
'I survived Skegness'. 
In dt:Ze periode, het is inmiddels 
1980, werd door Marianne Pekel
haring en Loes Molenbroek de 
'New City Harmonizers' opge
richt en ja hoor, ik stond er voor. 
Dat heb ik een aantal jaren ge
daan en heb toen via een korte 
dirigeerperiode van Marianne het 
roer overgedragen aan Tom de 
Rooij met het bekende resultaat. 

In 1982. tijdens mij co-schap in
terne geneeskunde in Bennekom, 
heb ik op een vrije avond de 
'Gelrian Girls' opgericht en een 
half jaar gedirigeerd. Daarna 
heeft Dolf Kaper het overge
nomen. 
De 'Gelrian Girls' hebben zich 
jaren later opgesplitst in 'Gelrian 
Girls (nu een Sweet Adeline's 
koor) en 'Midland Sound'. 

ln 1984 vroeg een groepje 
enthousiaste mannen in De Meern 
mij of ik daar een koor wilde 
starten. Ik heb toen gezegd: 
'Zoek maar minimaal 16 kerels 
bij elkaar, dan kom ik dirigeren'. 
D1t gebeurde aldus in januari 
1986 en werd bet koor de 'Mid
holland River Blenders' geboren. 
Hier ben ik drie jaar aan verbon
den geweest. 
In deze periode is ook het kwar
tet 'Final Decision· ontstaan uit 
leden van de 'Midholland River 
Blenders'. 

In 1987 ben ik begonnen met nog 
ongeveer zeven barhershoppers 
aan een opleiding tot Sound-Judge 
onder de bezielende leiding van 
John Grant. 
Uiteindelijk zijn alleen Marianne 
en ik overgebleven omdat voor de 
meeste mensen het programma 
toch te zwaar bleek te zijn. 
We hebben de weekeinden met 
John doorgebracht (minimaal 2x 
per jaar), we gingen naar bijna 
alle conventies om als shadow
judge te trainen. 
We hebben onze theoretische op
leiding met een pittig examen af
gesloten in 1989, waarna we nog 
de nodige praktijkervaring gingen 
uitbreiden. 
Dit jaar heb ik mijn afsluitend 
praktijkgedeelte gehad tijdens de 
LABBS prelims in Birmingham, 



waar we tijdens twee dagen onge
veer 34 koren en 24 kwartetten 
hebben gezien en gejureerd. 
Daarna de Clinics! Een ware ma
rathon !! 
Maar hier ben ik goed doorheen 
gekomen en voelde me in staat, 
om me in Nederland voor de 
leeuwen te laten gooien. 
Dat gebeurde dus tijdens de 'Hol
land Harmony' conventie te Veld
hoven, waar ik onder daverend 
applaus werd geïnstalleerd als 
eerste Nederlandse Sound-Judge 
en waar ik de kwartet- en koor
competitie heb gejureerd onder 
het wakend oog van Joho Orant. 
Ik za~ er vreselijk tegenop, maar 
het v1el uiteindelijk erg mee. Je 
hebt toch in vier jaar veel 
geleerd. 
Daarna nog 'even' de clinics, 
samen met John Orant en Cath 
Morton (LABBS sound-jud~e). 
Dit vond ik echt het moeilijkSte, 
maar ook het meest dankbare 
sttlk van bet jureren, omdat je 
dan echt koren en kwartetten kunt 
helpen beter te worden. 

Al met al een schitterende erva
ring en ik hoop dat ik in de toe
komst nog veel van mijn verkre
gen kennis mag uitdragen aan 
iedereen die daar prijs op stelt. 

Hans Pekelharing 

• • • • • • • • • • 
BARSERSHOP 
I NORDENS 
VENEDIG 
1991 häller SNOBS sitt JJ:er kon
vent. Hitti/Is har vi h0allét v0ara 
tävlinga man för de orter ddr der 
jim1s etabierade manliga barber
shopkörer. 
Jubileumskonventer hölls i Falun. 

Met deze kop en tekst begon 
Hans Olausson, President 
SNOBS, zijn voorwoord in het 
programmaboekje van de Zweed
se conventie. Het is niet te lezen 
en eigenlijk ook niet te verstaan. 
Maar toch begrijpen we elkaar 
dankzij onze hobby, het 
barbershop-zingen. 
Teder jaar barhershoppers ont
moeten in den vreemde is één 
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Het Bossche kwartet met hun gevolg ... 

van de doelstelJingen van bet 
Gents' Quartet uit Den Bosch. 
Dus na België, Engeland en 
Amerika nu Zweden. 
Ook werd besloten de respectieve 
echtgenotes mee te laten genieten 
van de 7-daagse veldtocht naar 
Scandinavië. Hoewel, tweemaal 
24 uur op de boot kan men niet 
een veldtocht noemen. Overigens 
gingen we ook niet ten strijde, 
maar meer voor ons plezier en 
om op te treden in de show op 
zaterdagavond. 
Het programma dat we voor die 
gelegenheid bedacht hadden duur
de inclusief verbindende teksten 
zo'n 16 minuten. Ev Nau (u weet 
wel van het Harmony College in 
Eist en SP-specialist) legde de 
laatste hand aan het package op 
de dag voor ons vertrek. 
'Hartstikke leuk, moet Lukken', 
zei Ev. 

De reis ... 
Op de 'Prince Of Scandinavia', 
waar we mochten optreden in het 
avondprogramma, hadden we 
's middags een sound-check. 
Ongeveer 250 Wan aan vermogen 
versterkte onze stemmen. Toch 
leuk om de tags met veel volume 
te laten 'ringen' in de luidspre
kers. 
Het scheelde overigens niet veel 
of onze naam werd omgedoopt tot 
'Sea Sick Singers'. Een noord
westerstorm kracht 8 teisterde de 
boot en werd bijna spelbreker. De 
kotszakken waren in ieder geval 
binnen handbereik. 

De aankomst. .. 
ln de fraaie stad Göteborg, waar 
het voorjaarszonnetje zijn uiterste 
best deed, hadden we een zo mo
gelijk nog fraaier hotel. 
We maakten daar kennis met on7l! 
Zweedse zangbroeders. We voel
den ons 'ietsje' ouder dan de 
gemiddelde barbershopper. In 
Zweden hebben ze al een tweede 
generatie barbershoppers. Jongelui 
tussen de 17 en 25 jaar. Stuk 
voor stuk door de barbershop-'Mll 
geverfd. Met wat een gemak en 
vanzelfsprekendheid gaan ze met 
barhershop om. 

De conventie ... 
De kwartet-finale was prachtig. 
Menigeen kreeg bultjes bij het 
horen en zien van de beste zes 
kwarteuen. Deze zes kwartetten 
waren geselecteerd uit de halve 
finale waar 18 kwartetten aan 
deelnamen. 
'Old Spice' werd zeer verdiend 
kampioen. Het was leuk om onze 
vrienden (wij hadden elkaar im
mers eerder ontmoet op het 
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Harmony College en het Buckey 
Invitarional in Amerika) in deze 
voor hun zo gelukkige situatie te 
ontmoeten. Een fles champagne 
werd dan ook met veel plezier 
ontkurkt. 
Van de koren-competitie hebben 
we niet veel gezien. We waren 
druk met de voorbereiding voor 
ons optreden in de avondsbow. 
Wanneer je uit je Levi's stapt in 
je Toxedo, dan krijg je weer dat 
bekende gevoel: Met vieren een 
goede, nee een béste prestatie 
leveren! 
Na de gebruikelijke opwann
rituelen, on stage! 
In dat donkere gat voor ons zaten 
alleen maar kritische luisteraars 
en enigszins verblind door de 
spotlights brachten we ons 
package. 
Vijf lekkere songs in een vlot 
tempo. Steeds een enthousiast 
publiek en op het laatst zelfs rit
misch voetengestamp. Dat schijnt 
mode te zijn bij de Zweedse bar
bershoppers. 
Voldaan dronken we in onze 
kleedkamer nog enkele stevige 
borrels. De avond kon niet meer 
stuk. 
Afterglowen met nog meer bor-

DABS-TUNES 

Leden 1'011 de Sca11di11aviall Pi rat es Club ... 

reis (nu met ijs) en veel kwartet
teren (misschien een nieuw 
woord) met de barber-jonk:ies 
maakte dat de tijd snel vervloog. 
Dan na een te korte nachtrust, of 
beter gezegd ochtendrust, lekker 
napraten aan het zeer royale ont
bijtbuffet, nu aUeen met jus
d'orange. 

De reis ... 
De dagen na de conventie nog 
wat sight-seeing in het binnenland 
en langs de kust. 
Dan op de boot, weer 24 uur 
maar nu hadden we een zacht 
windje mee, waren Bourgondisch 
gevuld, dat hoort immers bij onze 
image als Bosschenaren. 

We hebben ook oog op de brug 
van het schip gezongen voor de 
kapitein en zijn crew, terwijl we 
geschut werden in de sluizen van 
IJmuiden. Als beloning werden 
we lid gemaakt van de Piraten
club van Scandinavian Seaways. 
Ach, we vonden alles prima, 
waarom ook niet. 
Door onze hobby hadden we 
weer iets moois meegemaakt. 

namens de Gems' 
To11 van Aan 

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

JUBILEUM-SHOW 
lH f G~GGliNG GANDfR~ GANG 
GOES 
Neem even uw agenda en noteer 
alvast voor u het vergeet. 
Op zaterdag 14 en zondag 15 sep
tember a.s. viert 'The Gaggling 
Ganders Gang' uit Goes haar eer
ste lustrum met een tweedaagse 
internationale barhershop show in 
de Goese schouwburg 'De Prins 
van Oranje'. 

Medewerkenden zijn: 
- 'The Goose Ciry Singers' 

dames-barhershop-koor Goes 
- 'Erster Kölner Barhershop 

Chor' Keulen, Duitslalid 
- Barhershop Chorus 'Joint Effort' 

Merseyside, E11gela11d 
· 'Quadrophenia' 

dameskwartet, Goes 
· Herenkwartet uit 

'Coastline Chorus' Vlissingen 

- 'Good Vibrations' 
Herenkwanet, Zweden. 

Het feestprogramma voorziet, 
naast het koor- en lcwartetzingen, 
voor de variatie op het thema 
'Barbershop' ook nog in de nodi
ge vrolijke (muzikale) noten. 

De kaartverkoop start op 15 juni 
a.s. Een zoals gebruikelijk is in 
de periode van 15 juni tot 15 au
gustus de voorverkoop voorbe
houden aan barhershoppers in 
binnen- en buitenland. 
Na 15 augustus starten de kaart
verkoop voor het publiek. 
De kaarten (f 10.--) worden na 
betaling u zo spoedig mogelijk 
toegezonden. 

Aan de secretariaten van alle ons 
bekende koren worden binnenkort 
bestelformulieren gezonden voor 
her bestellen van de kaarten met 
nadere informatie. 

Informatie: 
Bram Dierlex 
Kees Geensen 
Rien Keijzers 
Jan Kooning 
Gerard Klein 

01100 - 16295 
01102 - 41952 
01198- 1728 
01106 - 1980 
01100 - 14358 

T o t Z i e n s I n 'D e P r i n s' 
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17e BABS 
CONVENTION 1991 
BOURNEMOUTH 
Beste barhershop-vrienden, 
Van ons nu eens: 
-géén reisverslag; 
- géén informatie over venrek en 

aanko1115t; 
- géén specificatie van het uitste

kende Engelse ontbijt, een ei is 
tenslotte een ei; 

- géén kwantitatieve benadering 
van het aantal gedronken glazen 
bier, want het komt toch als on
waarschijnlijk over dat de totaal 
genuttigde hoeveelheid door één 
kwartet voeldoende is om een 
zitbad van eenvoudige afmeting 
te vuUen; 

- géén kwalitatieve beoordeling 
van deze Engelse lekkernij die, 
al zou je het willen, niet kán 
schuimen óók niet wanneer je 
met een snelle vingerbeweging 
het gele sap tot leven probeen 
te wekken. 

We vervallen ook niet in: 
- het vermelden van de verhou

ding russen 'actieve uren' en de 
periode die men in het gangbare 
jargon de nacht pleegt te 
noemen. 

Dus: 
- géén uitvoerige verhalen over 

hotelpany's waarover toch 
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meestal al géén melding wordt 
gemaakt omdat je je al gauw op 
'glad ijs' begeeft en het voor 
ieder weldenkend mens onmoge
lijk moet zijn zich in te denken 
dat een horde mensen geperst in 
een hotelkamer nog steeds ge
zellig kan zingen en van gedach
ten wisselen over de optimalisa
tie vm1 het sowui- en 
SP-gebeuren; 

- géén melding van intriges want 
dit gebeun niet of wordt over
dreven; 

- géén uitzonderlijke verhalen 
over langdurige after-glows want 
de bar sluit tenslotte om 2.00 
uur en dan zijn alle barher
shoppers goed moe! 

Maar wél in een paar woorden de 
fantastische ervaring om: 
- door BABS te worden uitgeno

digd voor de internationale show 
op zaterdagavond. Wij ervaren 
dit als een eer; 

- te mogen zingen in het 'hol van 
de leeuw' waarin dezelfde 
'beesten' van andere groepen 
misschien wel sterker zijn, maar 
je steunen en aanmoedigen 

waardoor je zelfs in deze under
dogpositie een prestatie leven 
waarvan jezelf versteld staat. · 

We praten wél over: 
- de gastvrijheid van onze Engelse 

vrienden die het ons aan niets 
lieten ontbreken. AUes was in 
'kannen en kruiken'. Een goede 
slaapplaats in een prima hotel 

DABS-TUNES 

waarbij je je misschien wél moet 
afvragen of je over rendement 
kan spreken wanneer je de totale 
kosten deelt door het aantal effec
tieve matras-uren. Beter wordt het 
wanneer je het gebruik van 
kastruimte en de wasplaats in de
ze berekening betrekt; 
- de beste plaatsen in de show. 

Dan hebben het nog niet eens 
over: 
- de kick om in één adem te wor

den genoemd met de 'groten der 
aarde' waarmee we de show 
deelden zoals: 
. Acoustix 
. Montage 
. Gas House Gang 
. Wbite Rosettes 
. enz; 

- het pro~rammaboekje waarin we 
liJ pagma kregen toebedeeld, 
hoewel in de tekst de beroepen 
voor ons achterwege mogen 
blijven; 

- de naamsverandering van twee 
van ons waarbij het vermeldens
waardig is dat Ton Buijk al 
moeite heeft wanneer de puntjes 
op de ij worden vergeten; 

- de kick dat moest worden be
taald om in de after-glow met 
de Nederlandse kampioenen te 
mogen zingen (verdient navol
ging); 

Overigens moeten we eerlijk blij
ven; het fonds is niet echt rijk 
geworden van onze inbreng. Voor
alsoog houden we het erop dat 
het fantastisch Amerikaanse kwar
tet waarvan de bass een opvallen
de gelijkenis venoont met Syl
vester Stallone, dit voordeel heeft 
gebruikt. 
Het gaat ons echter te ver om dit 
als ongeoorloofd te bestempelen. 
het heeft ons wél panen gespeeld. 

SING WITH THE CHAMPS 
Fora doruhon to lhto Sa~~ lhc Ch1ldr~n Fund 

you Cin smg v.•th a champ•on~htp quafier 

Cunaln CaJI, 1990 UK Champs 
Y Four, Oulch Champs 
Four In a Bat. lnsh Champs 
Acoustix, 1990 SPEBSOSA Champs 

Minimum donaUon 1:2.00 



Kortom: er werd op ons gerekend 
en we waren welkom. 

Hiervoor is de BABS-organisarie 
verantwoordelijk en we zijn hen 
daarom dank verschuldigd. 

Maar in een aantal woorden om
vat je zeker niet: 
- de hartelijkheid van al diegenen 

die met ons meeleefden; onze 
Engelse vrienden die zeker heb
ben moeten beseffen dat een 
zaal gevuld met minimaal 2.500 
'barbershop-beesten', die nog 
eens voor een veelvoud aan ge
luid kunnen produceren, ons 
misschien ierwat gespannen 
maakten ondanks dat we voor 
Nederlandse begrippen 'rotten in 
het vak' zijn; 

- onze Nederlandse vrienden die 
ons een werkelijk en gemeend 
succes wensten en na afloop van 
ons optreden vertelden trots te 
zijn op de geleverde Nederland
se bijdrage. Eén collega barher
shopper sloopte zelfs zijn awo 
om de misthoorn als ondersteu
ning te gebruiken; 

-de steun van 'Holland Harmony' 
vóór onze gang naar de bühne 
bij monde van Riet Kosterman 
(in later Engelse info's Kouter
man genoemd). 

Wel , ... dààr zijn wij als 'Why 
Four' nu trots op. 

Daarom: 
Reuze bedankt Nederlandse en 
Engelse vrienden, bedankt 'Hol
land Harmony' en BABS, we 
hebben een fantastisch weekend 
gehad, bedankt Dolf Kaper 
(coach) voor jouw geweldige 
steun en begeleiding. 

Namens 'Why Four' 
Ben Hojhuis, bass 

• • • • • • • • • • 
HOLLAND HARMONY 
HEEFT HAAR EERSTE 
SOUND..JUDGE 
Op de jubileum-conventie van 
"Holland Harmony' is de eerste 
Sound-Judge van 'Holland Har-

mony' beëdi~d en heeft daar offi
cieel gefunctJoneerd. 
Hans Pekelharing is na jaren van 
opleiding en intensieve training 
gekwalificeerd als judge voor de 
categorie Sound . 
'Holland Harmony' is er trots op 
dit te mogen presenteren en is er
van overtuigd dat Hans zich opti
maal als judge zal inzetten. 
De samenwerking tussen DABS 
en 'Holland Harmony' maakt uit
wisseling van judges mogelijk en 
wij hopen dat Hans zo veel mo
gelijk ingezet zal worden voor 
barhershop-zingend Nederland. 
Wij wensen Hans heel veel 
succes! 

Riet Kosterman 
voorzitter 'Holland Harmony' 

• • • • • • • • • • 
DIE REISE 
N A C H 
I<ÖLN 
Er komen de laatste tijd steeds 
meer berichten vanuit de landen 
om ons heen over barhershop
activiteiten o.a. Zweden (Zweedse 
conventie, kwartetten enz.), 
België ('Capita) Chordsmen', het 
kwartet 'Single Act') maar ook uit 
Duitsland (Keulen, Bremen) 

MOBDUW B.V. 
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dringt een en ander tot ons door. 
We lezen in Dabs-1\Jnes 91/3 dat 
op I juni het 'Erster Kölner Bar
hershop Chor' uit Keulen optreedt 
in Eindhoven in de show 
'Close('d in) Harmony'. 
In hun repertoire zouden enkele 
lokale Duitse liedjes zijn opgeno
men in de barbershopstyle. 
Juist vooral dat laatste maakt een 
barbershopminded mens nieuws
gierig. 
Zou er óan toch nog ergens een 
middenweg bestaan tussen de vrij 
strakke Amerikaanse style en de 
gevarieerde Europese levensuiting 
en/ of mentaliteit?? 
In mijn kinderjaren zongen we 
het üedje: 'Thssen Keulen en 
Parij s ligt de weg naar Rome'. 
Nee, dat heeft hier niets mee van 
doen, of toch ... ? 

Tjak.ko Hoekstra wilde er meer 
van weten en als leden van de 
Lustrumcommissie van 'The 
Gaggling Ganders Gang· hadden 
Kees Geensen en ik ook belang
stelling om die 'Kölner Sanger
knaben' eens te horen zingen in 
hun barbershopstyle. 
Best wel leuk om het Duitse koor 
uit te nodigen voor onze Lustrum 
Show op 14 september a.s. 
Gommert Burger dacht nog ver
der vooruit. Op het moment dat 
we aan het overleggen waren of 
we wel of niet naar Keulen zou-

LEVERANCIER ~N DROGE AFBOUWSYSTEMEN 

Postbus 2032, 5300 CA Zaltbommel 
Telefoon (04180) 16350- Telefax (04180) 14322 
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den gaan, was hij met zijn ~e
dachten al bij de conventie 92 in 
Veldhoven. 
Oerrit van Riet zou ook meegaan 
maar moest afhaken om reden dat 
hij nog in Engeland was blijven 
logeren na de BARS-conventie in 
Boumemouth. 
Kees Geensen, een zeer actieve 
lead was direct bereid om de 
opengevallen plaats in de auto in 
te nemen. 
En zo trokken we er gevieren op 
uit. Ondanks routekaarten en dis
cussies werd toch nog verkeerd 
gereden. Chauffeur Tjakko vond 
uiteindelijk toch nog de goede 
weg, zonder frankskes op zak, 
'Want we rijden stevig door en 
eten doen we in Heerlen', zei 
Tjakko. Waarop in mijn gedachten 
het verhaal speelde over gendar
mes die bekeuringen opmaakten 
van verkeersovertredingen die je 
direct ter plaatse moest voldoen 
in Belgische valuta. 
Het zingen onderweg viel ook 
niet mee, geen tenor, de pitch
pipe in de kofferbak, alles bij el
kaar, niet goed geregeld dacht ik 
nog. Toen vond Gommen een 
oude pitch-pipe in het dashboard
k~stje, de Bes werd aan~eblazen, 
zmgen en we waren zo m 
Heerlen. 

Het eten smaakte voortreffelijk, 
zo goed dat de tijd werd vergeten 
en we ons vreselijk moesten 
haasten om de de repetitie die om 
half acht in Keulen begon nog te 
halen. 
Tjakko had tijdens het laatste stuk 
van de reis de pest in. Hij had in 
de haast zijn shag vergeten. Na 
wat geplaag en de opmerking dat 
zingen beter gaat zonder roken en 
dat bovendien de atmosfeer in de 
auto beter blijft, klonk er alleen 
nog maar een gesmoord gegrom 
vanachter het stuur. 
Bij de grens geen problemen en 
met de StrassenkaTte in de hand 
kwamen we precies om acht uur 
aan in de Linzenstrasse bij het 
Hildegard Lyceum. 
De 'Erster Kölner Barbershop 
Chor' zong op dat moment 'My 
Wild Irish Rose'. 
We werden vriendelijk begroet 
door Chairman Hans Jurgen 
Winneke en dirigent Kun Oer
hardt. Het koor heeft 24 actieve 
leden en bestaat ongeveer vier 
jaar. 
De volgende song was een Duits 
liedje in de barbershopstyle maar 
met een Duitse tekst. (Du bist 
nicht schön, doch charmant , 
Belle Arni). 
Het komt wat vreemd over. Je 
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kunt je afvragen of het nog wel 
barbershop is. Het klinkt aardig, 
dat wel, maar toch heel anders. 
Bovendien ben ik niet deskundig 
genoeg om daar over te oordelen. 

Na een perfecte toespraak van 
Gommert (in het Duits) mochten 
wij aan het eind van de repetitie 
het koor om beurten dirigeren. 
Uiteraard werd afgesloten met het 
'Let's Get Together .. .' 
In een café twee straten verderop 
kwam men bijeen voor de after
glow. Een goed glas bier, dat 
wel, maar er mocht niet gezongen 
worden, jammer. Dan maar pra
ten over barbershop, dat is ook 
leuk. 

De terugweg verliep zo ongeveer 
het zelfde als de heenreis. Er 
werd ook hier weer fout gereden. 
Terwijl Kees maar bleef roepen: 
'Immer geradeaus'. 
Om drie uur 's nachts waren we 
uiteindelijk thuis. 
In mijn gedachten klonk nog na: 
'Du bist nicht schön, doch char
mant, Belle Arni .. .'. Wel vreemd , 
maar toch leuk. 

Bram Dierkx 

CULLMANN MAGIC STATIEF-SYSTEEM 
H~t -.und~rtijk~ CULL\1ANN MJ~IC ,wtid. 
11111 altijd bij U te h~hbcn 
'""''r het ~~~~ ~~ \.'r l.!t:-n ,lalh:f llal /Ct.:r 4..·om ~ 
p . .u:t i:-. tJ-Ph ~lll in upg~\HU\\~Il :o.l:nul) . ong~~
IPnllij k :-.t;~bicl en met cl!n t:C\\ icht \'an ~l~dn~ 
IUXO ~nuH. 
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Het Magie 2 statief 
is te gebruiken 

als: 

driebeenstatief 
tweebeenstatief 
eenbeenstatief 

rn~tr~~m~ IOIO·importen ~ lfi 
Loodsweg 2·8 f.J~\Y~ 
8243 PH Lelystad 
Tololo0<1 0320().62002 
Tele)( 76396 AXIT€ 
T elofa.x 03200·48895 
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DEN BOSCH 
HAD WEER WAT 

Het is al weer een maand geleden 
dat het splinternieuwe koor: 
'Duke Town Barhershop Singers' 
in Den Bosch zijn eerste optreden 
had. 
Tijdens het 'Jazz In Duketown' 
festival hadden wij op de zaterdag 
voor Pinksteren een groot podium 
tot onze beschikking. 
Al vroeg in de middag werd er 
een sound-check gedaan. Om 
15.00 uur, onder een lekker zon
netje dat de Parade en de St. Jan 
koesterde. hoorde men voor het 
eerst barhershop over de Parade, 
een drukbezocht plein met vele 
terrassen. 

Onder het publiek, dat in grote 
getale was gekomen om eens een 
koor te horen als afwisseling van 
instrumentale jazz, bevonden zich 
ook onze fans. Voor alle 18 leden 
van het koor was het een ware 
happening. 
Onze fans deelden inmiddels 
flyers uit onder het publiek voor 
de barhershop-promotie-show van 
een week later. 
Na het grote podium-gebeuren 
werd er nog veel gezongen in de 
diverse bars en pleintjes in de 
stad. 
Jon~ens geloof me, het was fan
tastisch. 
Later op de middag trad ook op 
de Parade het 'Gents' Quartet' 
nog op. Nou daar kunnen wij als 
koor nog wat van leren als het 
om sound en presentatie gaat. 

Op zondag 26 mei, dus een week 
later, waren 'De Dukes' weer 
actief. Op uitnodiging waren er 
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The Midland Harmonizers', 
'Nigbt Shift' uit Ede en het 
'Gents' Quartet' voor een 
promotie-middag barbershop, met 
het doel meer leden te krijgen 
voor de 'Duke Thwn Barhershop 
Singers'. 
De samenwerking met de barher
shoppers uit Ede is bijzonder ple
zierig. Enkele weken daarvoor 
was er een samenkomst in Ede, 
waar men uitstekend begrijpt wat 
een Bourgondische afterglow is. 
De Edenaren werden dan ook 
hartelijk welkom geheten met een 
Bossche Bol bij de koffie, be
doeld als opwnrmer voor de 
middag. 
Een volle bak was het resultaat 
van goede PR. 
En waar het allemaal om ging; 
nieuwe leden en dat was boven 
verwachting. 
Vijftien mannen meldden zich om 
tot het gilde van barhershoppers 
te worden toegelaten. 
Gewoon te gek! Van 18 naar 33 
zangers is een weelde. 
Dankzij de inzet van 'The Mid
land Harmonizers·, 'Night Shift' 
en het 'Gents' Quartct' lukte het 
allemaal; jongens hartelijk 
bedankt. 
Ook gaat er een bedankje naar 
Betty Smits uit Eindhoven die 
voor onze kleding zorgde. Prima 
job Betty! 
De dames van de Bossche bar
hersh.oppers verdienen ook een 
bedankje. Hun inzet achter en 
voor de bar was formidabel. 
Een I id moest helaas alles mis
sen, zowel het optreden tijdens 
het 'Jazz in Duktown' festival als 
de barbershop-middag. 
Wij wensen Gerard van hieruit 
veel beterschap en zeker is dat 
we voor je komen optreden in het 
ziekenhuis. 

In Harmony Wich You All 
Oer van Aan 
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CULTUREN 
Zelden heb ik, naar aanleiding 
van een anikei of column in een 
krant of tijdschrift mijn gedachten 
op papier gezet en ingestuurd , 
omdat ik altijd, waarschijnlijk als 
zovele Nederlanders, dacht: 'Ach, 
wat zou 't, 't waait wel weer 
over; of: 'Er zijn ongetwijfeld 
veel meer mensen die hier met 
veel meer reden en veel gebekter 
dan ik op zullen reageren, dus 
waarom zou ik ... ?' Bovendien 
realiseer ik me dat Dabs-Tunes 
niet bedoeld is om polemiek te 
bedrijven. Maar er zijn grenzen 
en die zijn voor mij en het koor 
waar ik deel van uitmaak met de 
column van Chat Woodsbedder in 
de laatste Dabs-Tunes duidelijk 
overschreden. 
Wat ik op columns zoals deze 
tegen heb is dat ze onder pseudo
niem geschreven worden. Nu kan 
ik me daar in zijn geval toch wel 
enige rechtvaardtging voor vin
den: wie immers zou zulke warri
ge gedachten gevat in zulk krom 
Nederlands onder eigen naam in 
willen/durven sturen'! 
Maar ook warrige gedachten kun
nen weinig fris zijn. En het zijn 
de gedachten van het twee-de ge
deelte van de betreffende column 
waartegen ik hier ageer. 
De teneur hiervan is er een van 
discriminatie, overgoten met een 
sousje van neerbuigende bonhom
mie en lijkt ingegeven door onbe
kendheid met niet-westerse cultu
ren en een onterecht cultureel 

uperioriteitsgevoel. Om duidelijk 
te maken wat ik bedoel volgen 
hier citaten uit het betreffende 
artikel en daarbij mijn kantteke
ningen. 
'Als er toch één stijl is waarin 
etnische medelanders' (zijn we 
dat eigenlijk niet allemaal?) 'zich 
snel zouden kunnen integreren, 
dan is dat toch wel in de wereld 
van den Barhershop zo dunkt 
mij.' Bij mij rijst dan de vraag: 
'Waarom etnische minderheden 
(waar hier klaarblijkelijk op ge
doeld wordt) met een niet Wester
se achtergrond zich onmiddellijk 
tot dit soort muziek moeten aan
~etrokken voelen. Bepaald niet 
1edereen is zo Anglo- of Ameri
canofiel als barhershoppers in het 
algemeen en onze Chat in het bij
zonder klaarblijkelijk zijn.' 
'Hun nu nog in onze oren onsa
menhangend klinkend gejammer' 
(hoezeer voor 'onze' muzikaliteit!) 
waar voor mij geen muzikaal 
touw aan vast te knopen is' (nee, 
dat is duidelijk) zou het zeer 
~oed kunnen doen bij hun entree 
10 de westerse cultuur, waarin 
met name barhersbop uitstekend 
excelleert.' Dat hier twee keer 
hetzelfde wordt gezegd, nou ja, 
maar dat een relatief onbekende 
vorm van zangkunst, barhershop 
harmony, gelijk gebombardeerd 
wordt tot een van de hoogtepun
ten van westerse cultuur aantrek
kelijk voor iedereen die zich be
schaafd wil noemen, pleit niet 
voor Chat's besef van diezelfde 
cultuur. 
Hij gaat verder: 'Hun sonore 
stemmen' (zijn dat diezelfde van 

carlier 
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carlier touringcarbedrijf elektraweg 9 . 
4338 PK middelburg telefoon 01180-15015 
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dat gejammer hierboven?) 'wor
den dan herkenbare tenors... in 
de 'Ramadan Barhershop Singers' 
(zeker zoiets als het 'Ash Wednes
day Barhersbop Chorus?') of het 
Barhershop Mosque Quanet (een 
broertje van het 'Grear Synagogue 
Quartet?') of 'The Acbmed 
Sin gers'. 
De hele column wordt als volgt 
besloten: 'De Nederlandse bodem 
voor barhershop-cultuur wordt 
steeds zuiverder van onkruid en 
rijper voor het wortelschieten van 
nieuwe ontwikkelingen,' (ik hoop 
niet dat Chat zijn eigen uitingen 
als bewijs hiervoor wil aandra
gen) maar als de groei van het 
aantal koren te danken is aan 
mijn bijdragen hoe cynisch (ik 
zou er trouwens wel 'n ander la
beltje aan kunnen hangen) ook. 
dan zal ik die graag blijven 
leveren.' 
Nou wat mij - en de andere leden 
van de 'College Barber's - betreft 
dragen jouw schrijfsels in deze 
vorm nergens toe bij behalve mis
schien tot het feit dat wij ons be
zinnen op het lidmaatschap van 
Dabs-Tunes. 

Ton Vermeulen 

l)~~, ïu~E.S : ''Th~'~ 
r4Y fa..,.i -Ie M ~i i r,e 1. 
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(Opm. Red. - Ton van Aart) 

Bedankt voor je reactie op een 
van onze columnisten. Ik vind dat 
iedereen alles mag en moet kun-



nen schrijven wat binnen de 
fatsoensnonnen valt. 
Doch met welk een negatie\'e in
stelling heeft Ton Vermeuten de 
gewraakte column gelezen ? 
Chat Woodsliedder is een bar
hershopper in hart en nieren die 
al zo'n 8 jaar meedraait in dat 
wereldje. Hij heeft zijn column, 
en dat is zeker, niet zo negatief, 
neerbuigend, zelfingenomen en 
tendentieus geschreven als Ton 
Vermeulen ons wil doen geloven. 
Dat past niet in de barhershop
gedachte en dus ook niet bij een 
barhershopper en dat is Chat, 
neem dat van mij aan. 
lillegendeel hij heeft dit artikel 
juist positief bedoeld. Waarom 
zingen er nog geen mensen van 
andere culturen in onze koren en 
kwartetten ? Hij heeft alleen met 
die gedachte gespeeld. 
Jammer dar zijn boodschap ver
keerd overkomt. 
Bovendien, en dit is belangrijk, 
ben ik als eindredacteur ook een 
barberslropper, dat is dacht ik 
bekend, ik zou dus NOOIT dulden 
dat discriminerend bedoelde arti
kelen in Dabs-Tunes komen, laar 
dat duidelijk zijn! 
Ik heb ook een probleem met het 
uit elkaar rafelen van zinnen, het 
zinsverband wordt eruit gehaald. 
Misschien een trucje om het ken
nelijk aanwezig zijnde ongenoegen 
te versterken. 
Het opzeggen van het lidmaat
schap van Dabs-Tunes, puur als 
reactie op een column, is een 
slap dreigemem. 
De schrijver die namens een 
groepje barhershoppers schrijft 
weet donders goed dat Dabs
Tunes meer inhoudt dan waar hij 
commentaar op heeft. 
Als slot, laten we een ding niet 
\'ergeren: wij allen zijn barber
shoppers, dus géén professionals, 
bezig onze hobby uil te oefenen; 
jngen dus, te besturen, te organi
seren maar ook te schrijven. 
Wie denkt professioneel een 
column te kunnen schrijven, dat 
hij zich bij mij opgeeft. 

• • • • • • • • • • 

GERMANBARBERSHOPPERS 
GOING TO FOUND A 
SOCIETY 
On april 20, 1991, 18 represen
tatives of German chorusses and 
quartets met in Dortmund to 
discuss the founding of a German 
Barhershop Association. This 
meeting had been arranged during 
the barhershop workshop in 
Coesfeld in october 1990 when in 
a first talk about this topic an 
interest in a German association 
had been recognized. 

Meanwhile there are 12 chorusses 
(ladies: 9, men: 3) and about 20 
quartets (mostly men) in Germany 
with approximately 400 members. 
The contact and cooperation 
between German barhershoppers 
increased conciderably during the 
last years. 

For example in 1990 several 
shows, concerts and \\-'Orkshops 
took place under participarion of 
both female and male chorusses 
and/or quartets from different 
cities in Germany. 
It's important that female and 
male barhershoppers always 
cooperated in the past and by this 
have been able to get more events 
off the ground than they could 
have got on their own. 
So the important question to 
found seperate organizations for 
men and women or not bas been 
discussed rather intensively. 
Past to a collection of common 
goals and needs those present 10 
women and 8 men found out that 
from 12 collected topics only the 
subject 'competition' would 
eventually justify the founding of 
two separate associations. 
Although the well known 
competions 'Chorus of the Year' 
in different European countries 
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do not find the necessety of 
separating male and female 
chorusses. 
Every other subject like 
administration, education, 
organization don't make any sense 
to found seperate associations. 
One of those presents said: 'Why 
should we divide something that 
hasn't even established? 

In Germany there are several 
umbrella organizations wich look 
after female, male and mixed 
chorusses. Apart from the cuerent 
situation that other parts of 
barhershop world do only exist 
seperate societies for men and 
women, and apart from the future 
development of a possible world 
wide barhershop society, we 
didn'l find any good reason to 
found separate associations for 
men and women. 
So 2hrd of those presents pleaded 
for a common barhershop society 
of both male and female 
barhershoppers to take care for 
the (>OPUJarity of barhershop 
mustc in Germany with common 
power. 

We know that this action is 
unique and might produce 
reservation in some of the 
established barhershop societies. 
But we think and hope that our 
decision is a first move into the 
direction to collect male and 
female barhershoppers under one 
roof. 

A constitution committee has 
been nominated to develop an 
outline during the following 2 or 
3 months . With that the founding 
of a German barhershop society 
will take place on the occasion of 
the first barhershop meeting in 
Coesfeld on October 26, 1991 , 
following to the Coesfeld 
Barhershop Workshop. 
Highlite of that weekend wi!J be a 
2 ~ hour show, featuring 6 
chorusses, 2 quartets and - as star 
quartet - the SPEBSQSA 
International Quartet Champions 
1982: 'Classic Collection'. 

Klaus Ulrich Gschwind 
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• • • • • • • • • • 
BARSERSHOP 

OF 
BARSERSCHOP 
Beste barhershoppers hier een be
richt uit het duistere achterland 
van PR en organisatie. 
Ja u leest het goed, duister voor 
de buitenstaanders, maar toch on
ontbeerlijk voor goed geoliede 
machines die barhershop-koren 
vaak zijn. 
Duister in die zin dat het vaak 
voor de doorsnee-barhershopper 
niet echt duidelijk is wat bijvoor
beeld een PR-ofticer doet. 
Veelal wordt er binnen koren al
leen maar gesproken over section
rehearsels, up-tempo's, ballads, 
ringing-chords, pitchen, kortom 
we zijn allemaal druk met onze 
eigen partij en muziek. En is 
eenmaal de song met de bijbeho
rende bewegingen erin gestampt, 
dan willen we de bühne op. 
Maar ja, hoe bereik je dat? Juist 
en nu komt dat duistere gebied. 
De mensen die dit werk doen 
blijven vaak op de achtergrond en 
vinden in de regel weinig erken
ning voor al het werk wat ze ver
zetten. Toch beste barhershoppers 

zou ik u willen vragen om eens 
uw zangpartij te vergeten en eens 
stil te staan bij deze hardwerken
de collega's! 
Het is zo gemakkelijk om, als er 
iets niet helemaal loopt, de vinger 
beschuldigend in de richting van 
de PR-officer te wijzen. 
Maar al te vaak wordt er alleen 
op fouten gelet en niet op de goe
de en nuttige dingen die gedaan 
zijn. Bovendien kan men over het 
algemeen niet goed inschatten 
hoeveel werk er moet worden ge
daan, op welk tijdstip dit werk 
moet besproken of geregeld moet 
worden (soms op de vrije avond 
of in het weekend). Daar moet je 
dan wel gemotiveerd en enthousi
ast voor zijn. 
De afbrekende kritieken die dao 
gesproken of soms zelfs geschre
ven worden komen dan hard aan. 
Dat is wat mij droevig stemt, 
want is het niet zo dat PR ook 
hoort bij de Four Pan Harmony, 
iets wat wij alleen met z'n allen 
kunnen bereiken met honderd 
procent inzet? 
Ik besef dat de winter lang, koud 
en vervelend is geweest, maar ik 
hoop dat de lente weer een frisse 
bron van inspiratie en collegiali
teit mag geven. Tevens hoop ik 
dat dit jaar de DABS verder zal 
uitgroeien naar nog meer volwas-
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senheid en dat dit mede gebeurt 
door de inzet van de mensen die 
aao organisatie doen in de 
ruimste zin van het woord. 
Misschien bent u wel een van die 
mensen, dan wens ik u bij deze 
daar heel veel succes mee! 

Gerrit van Dolder 

• • • • • • • • • • 

OP ZIEKENBEZOEK 
IN 

BARBERSHOP-STYLE 
Uit het leven gegrepen. 

Een aantal weken geleden werden 
we op de koorrepetitie geconfron
teerd met een nare mededeling, 
gedaan door Frans, een van de 
leadzangers. Bedremmeld vertelde 
hij ons dat hij een zware heup
operatie moest ondergaan. 
De week ervoor keek hij op de 
repetitie al wat afwezig voor zich 
uit en zag hij bij het naderen van 
het uur 'U' er kennelijk tegenop. 
In zijn hoofd speelde o.a. zeker 
de gedachte of hij nog ooit in de 
koorhouding op de risers zou 
kunnen staan. 
De eerste berichten, via zijn 

VK-Travel Consult 
adviesburo voor reizen en evenementen 
Postbus 1071 , 2400 BB Alphen a/d Rijn 

Telefoon 01720 - 34848 - Telefax 0"1720 - 41248 

- Incentive reizen voor bedrijven en instellingen 
- Vervoer per vliegtuig , boot en luxe touringcar 

- Dagtochten en meerdaagse reizen voo~ gezelschappen 

- Organisatie van evenementen 

- Verzekeringen 

Zaken doen met VHravel Consult betekent een ontspannen 'Pre·glow' en een perfecte 'Ahe1111ow' 

VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND OFFERTE OF INFORMATIE 
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vrouw Rita, waren na de operatie 
bijzonder goed en werden, de 
dagen daarna, nog beter. 
Frans moest wel zo'n drie weken 
in het Radboud ziekenhuis in Nij
megen verblijven. Daarna ook 
oog zes weken thuisverpleging. 
Vele kaarten met vrolijke teksten 
en raadgevin~en gingen vanuit 
Goes naar N1jmegen. Ook van 
'The Goose City Singers' zijn 
prachtige kaarten verstuurd. 
Frans heeft hier ongetwijfeld veel 
plezier en steun aan gehad. 
The Gaggling Ganders Gang' 
meende echter dat meer aandacht 
nodig \.\'35 voor Frans zijn herstel. 
Zo is het plan ontstaan met een 
aantal Ganders op een zaterdag
avond naar Nijmegen te reizen en 
Frans onverwacht te bezoeken. 
Rita en ook het verplegend perso
neel was ingeseind. Het was zelfs 
mogelijk enkele songs te zingen. 

Ytet z'n zevenen (Rob, Adrie, 
Kees, Hans S., Leen, Hans B. , 
Bram en ik), gekleed in het het 
werktenue van de Ganders togen 
we naar Nijmegen. 
Een beetje inschuiven was nood
zakelijk 10 de auto, maar het 'in
zingen' verliep prima. 
We werden vriendelijk ontvangen 
door broeder Cliff van de afde
lmg Orthopedie die met Rita in 
!let complot zat. 
\\'e werden ondergebracht in een 
ruime bezoekerskamer en Frans 
zou met een smoes worden bin
xngereden. 
~ rt daarna ging de deur open en 
..zaar kwam Frans. Het 'Ler's Get 

Together .. .' klonk door de kamer. 
Frans was zeer verrast en ver
heugt zijn maats in de gele Gan
ders sweater terug te zien. 
Daarna heeft Rob een videoband 
vertoond van de laatste koorrepe
titie. Daarop was een 'Tag' opge
men die speciaal voor Frans was 
gecomponeerd door Jo, onze di
rigent. 
Bij het 'One More Song' kwam 
er wat personeel belangstellend 
luisteren. Na het applaus werden 
we uitgenodigd in de zaal te 
zingen. 
Het was bezoekuur en al gauw 
liep de zaal helemaal vol. Zo 
werden een zevental songs ten ge
hore gebracht. 
Tegen het einde van ons bezoek 
nodigde Frans een lieftallige ver
pleegster uit om bij hem op het 
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bed te komen zitten, hij verzocht 
ons haar toe zingen als blijk van 
dankbaarheid voor de goede zor
gen van het personeel van het 
Rad boud. 
'The Story Of The Rose' werd 
met overgave gezongen zodat haar 
wangen kleurden. 
Uiteraard weet nu iedereen in het 
Radboud wat barhershop en alles 
daarom heen is. 

Een 'Radio-Radboud' opname zat 
er niet meer in zodat we besloten 
hen een cassette toe te zenden. 
Twee dagen later belde Rita dat 
Frans een week eerder naar huis 
mocht. Voor ons weer een bewijs 
dat barbershopmusic meer is dan 
alleen maar zmgen. 
Misschien een goede therapie 
voor velen in deze jachtige 
wereld. 

Brwn Dierkx 
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• • • • • • • • •• 
BARSERSHOP 
DATABANK 
Inleveren kopij : G. van Dolder 
Ke mpenaar 20-49. 8231 GA Lelystad 

Organisatie: SPEBSQSA 
International Convention 1991 
30 juni • 7 juli 1991 
Louisville, Kentuckye USA 
.. , ....... 
Organisatie: Heart of Holland 
Chorus · ieuwgein 
Show-avond 
23 juni 1991 
Muziekcentrum Vredenburg 
Utrecht 
Info: J. van Rooijen 
Telefoon 03484 - 14 74 

Organisatie: Sweet Actelines 
International Directars 
Seminar 1991 
24 - 28 juli 1991 
Thlsa, Oklahoma USA 
Sheraton Kensington Hotel 

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

Organisatie: The Gaggling 
Ganders Gang • Goes 
Eerste Lustrum Show 
14 sepember 1991 
'De Prins van Oranje' te Goes 
Info: B. Dierkx 
Telefoon 01100 · 16295 

Organisatie: The Greyhound 
Barbershop Singers - Winterswijk 
Barhershop Show 
5 oktober 1991 
'We Sing Our Hearts Out' 
Cultureel Centrum 
Winterswijk 
Info: B. de Maar 
Telefoon 05430 · 16112 

Organisatie: lABS 
Conventie 1991 
4 t/m 6 oktober 1991 
Limerick, Ierland 
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Info: Buz Millar 
Tel. 061 - 4Cfl77 
Fax. 061 - 315634 

Organisatie: Sweet Actelines 
45th International Convention 
8 · 12 oktober 1991 
San Antonio. Texas USA 

Organisatie: The Heart of 
Holland Chorus 
Amerika-tour 
10 · 20 oktober 1991 
Info: J. Philips 
Telefoon 03402 - 64917 

Organisatie: The Harmony 
Singers · Harderwijk 
10-jarig bestaan 
Cultureel Centrum Harderwijk 
16 november 1991 
Info: Wil de Vries 

Organisatie: The Midland 
Harmonizers · Ede 
Internationaal Barhershop 
Festival 
23 november 1991 
Marnix College te Ede 
Info: 
· Mw. N. Tax 
Telefoon 08380 · 20923 
- J. Schuurman Rouwendal 
Telefoon 08380 · 2(J778 

Organisatie: Whale City Sound · 
Zaanstad 
Barhersbop Promotion Parade 
Speeldoos te Zaandam 
30 november 1991 
illfo: C. Souren 
Telefoon Cfl5 • 174688 

Organisatie: Whale City Sound · 
Zaanstad 
Barhershop Matinee Show 
Speeldoos te Zaandam 
I december 1991 
info: C. Souren 
Telefoon Cfl5 · 174688 

Organisatie: DABS 
Conventie 1992 
3 - 4 ; 5 april 1992 
'Koningshof te Veldhoven 
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info: G. Burger 
Telefoon OLI02 • 43580 

Organisatie: Sweet Actelines 
Conventie 1992 
I mei 1992 
Hotel Dellenhave te Epe 
Info: Mw. A. Snellenberg 

Organisatie: BABS · Engeland 
Con\'entie 1992 
Sirmingham • Engeland 
2 t/m 5 mei 1992 

Organisatie: DABS 
Harmony College 
Oktober 1992 (OPTIE) 
'De Eikelkam~· te Eist 
Info: A. SneBtok 
Telefoon 08388 • 3664 

• • • • • • • • • • 

KOPIJSLUITING 
DABS · TUNES 
Het eerstvolgende nummer van 
'Dabs-Tuoes' nummer 91-5. zal in 
december 1991 uitkomen. 
De kopij-sluiting voor dit num
mer is op 3 november 1991. 
Noteer deze datum in uw agenda! 
Degenen die kopij hebben voor 
het eerstvolgend nummer, dienen 
dat in te leveren bij: 

Aat Snellink 
Hooskamperweg 5, 
6741 CA Lunteren. 
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ORGANISATIE EN LEDEN VAN DABS 
BESTUUR 
• P re s I d e n I THEO C VAN DIJK 
Molenstraat 18, 5211 OR 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-145550 
• Se c r e I a r y AAT J. SNELLINK 
Hanskamperweg 5, 6741 CA Lonteren 
Telefoon 08388-3664 
• T r e a s u r e r GOMMERT BURGER 
Steenweg 15. 4423 Al Schare 
Telefoon 01102-43580 
Bank: Amro-bank Kapelle 
tn.v. OABS, nr. 49.66.83.632, 
Giro van de bank: nr. 1068635. 
• Pub/Ie Relatlona TON VAN AART 
Derde Morgendreef 20, 
5233 NK ·s-Hertogenbosch 
Telefoon 073-421191 
•M usical Coördinator 
BOB SLAVENBURG 
Seringenstraat 26. 4131 BC Vianen 
Telefoon 03473-72770 
• L i d HARRY BLAAUW 
Oude Middelburgse Haven 2, 4351 PA Veere 
Telefoon 01181-1964 
• L I d STEF VAN DE VEN 
Zandoerle 1. 5507 RJ Oerle 
Telefoon 04905-2511 

LEDEN KOREN 
APELDOORN 
BHC • ABC The College Berbers 
Secr.: T. Vermeulen. Bouwmeestershoeve 13, 
7326 RM Apeldoorn. Tel. 055-420284. 
Repetitie: woensdag 20.00 - 22.00 uur. 

BRUSSEL 
BHC - Capltal Chordamen 
Secr.: J. Stemerdink, Wilde Rozenlaan 8. 
B-1970- Wezembeek-Oppem, Belgiê 
TeL 32-2-7317461 
Repetitie: vrijdag 20.00 - 22.00 uur. 

EDE 
BHC • The Mldland Harmonlzers 
Secr.: J . van de Pol, Wildekamp 1. 
6704 AT Wageningen. Tel. 08370-25597. 
Repetitie: donderdag 20.00- 22.30 uur. 

EINDHOVEN 
BHC • Southern Comfort Barber 
Mates 
Secr.: C. Roelants. Tomakker 85. 
5673 LC Nuenen. TeL 040-839388. 
'lepetitie: woensdag 20.00 - 22.30 uur. 

GOES 
BHC-The Gaggling Ganders Gang 
Secr.: M. Egter van Wissekerke. 
Trumanstede 91135. 4463 WC Goes. 
Tel. 01100-15314. 
=lepetitie: donderdag 20.00 - 22.30 uur. 

HARDERWIJK 

BHC - The Dolphln Berber Mates 
Secr.: A. van Oiermen. Startemelk 63. 
3844 LN Nunspeet, Tel. 03410-13821 
l'lepetitie: woensdag 20.00 uur. 

'a·H E R T 0 G E N B 0 S C H 
BHC - Duketown Berbershop Singers 
Secr .: H. van den Brink, Weth. Noppenlaan 37 
5243 XL Rosmalen. Tel. 04192-14825 
Repetitie: dinsdag 20.00 - 22.30 uur. 

LELYSTAD 
BHC - The Seabottom Singers 
Secr. W. Zaalmink. Jol 30-29. 
8243 HA Lelystad, Tel. 03200-27785. 
Repetitie: dinsdag 20.00 - 22.30 uur. 

DE MEERN 
BHC • The Mldholland River Blenders 
Secr.: P. Meijer, Kerkweg 46, 
3603 CM Maarssen, Tel. 03465-69446. 
Repetitie : dinsdag 19.30 - 22.00 uur. 

NIEUWÊ GE IN 
BHC • The Heart of Holland Chorus 
Secr.: J . Philips, Postbus 291, 
3430 AG Nieuwegein, Tel. 03402-66987. 
Repetitie: dinsdag 20.00 • 22.30 uur. 

VLISSINGEN 
BHC • Coastllne Chorus 
Secr.: H. Blaauw, 
Oude Middelburgse Haven 2. 
4351 PA Veere, Tel. 01181-1964. 
Repetitie: dinsdag 20.00 uur. 

WINTERSWIJK 
BHC • The Greyhound Berbershop 
Singers 
Secr.:P. Kos. Scholtenenk 43. 
7101 SJ Winterswijk, Tei.05430-17839 
Repetitie: woensdag 19.45 - 21.30 uur 

ZAANSTAD 
BHC • Whale City Sound 
Secr.: C. Souren, Bolksbeek 148. 
1509 EH Zaandam, Tel. 075-174688. 
Repetitie: dinsdag. . 
LEDEN KWARTETTEN 
BRUSSEL 
BHQ • Single Act 
Info: lindley Gram. Rue de louvain 23, 
B 5998 Beauveehalo België, Tel. 010-866725 

EDE 
BHQ • Nlght Shift 
Info: J. van de Pol, Wildekamp 1. 
6704 AT Wageningen. Tel. 08370-25597. 

HARDERWIJK 
BHQ • Mld Four 
Info: B. Taylor, Trumanlaan 23, 
3844 BE Harderwijk. Tel. 03410-15471. 

'a· HERTOGENBOSCH 
BHQ • Gents' Quartet 
Info: A. Viguurs, Kruisstraat 11. 
5211 OT ·s-Hertogenbosch, 
Tel. 073-136661. 

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

NIEUWEGEIN 
BHQ • High and Mlghty 
Info: R. Oannenburg, Reigersbek 118, 
3434 XP Nieuwegein, Tel. 03402-64947 

NIEUWEGEIN 
BHQ • Why Four 
Info. J. Kemme. Hmdeweide 15, 
3437 EJ N1euwegetn. Tel 03402-49699. 

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

UTRECHT 
BHQ - Special Blend 
Info: B. van Heek, livingstonelaan 35 
3526 HA Utrecht, Tel. 030-896402 

VLISSINGEN 
BHQ - Special Dellvery 
Info: l. Schoute, Kasteelstraat 54. 
4381 Sl Vlissingen. Tel. 01184-13164. 

WAGENBERG 
BHQ - De Sox B.S.Q.S.T. 
Info: J. van Wonderen. Corpsstraal 11. 
4845 CC Wagenberg. Tel. 01693-3346. 

WINTERSWIJK 
BHQ • Just Four Fun 
Info: G. Oukes. Groen van Prinstererstr. 44 
7103 GL Winterswijk, Tel. 05430-20584 

ZAAN DAM 
BHQ • The aards 
Info. H. Hoeksema, Kerkemeer 4, 
1921 XW Akersloot. Tel. 02513-15206. 

ZAANDAM 
BHQ - Four-leaved Clover 
Info: H Klein Haneveld. Eendracht
straat 61 . 1541 AE Koog ald Zaan 
Tel. 075-702387 

ZAANDAM 
BHQ • The Mill Mates 
Info· M. Faber. WesiZltde 352. 
1506 GK Zaandam. Tel. 075-160968 

ZOELMOND 
BHQ- Flnal Deelsion 
Info: H. Pekelharing. Dorpsstraat 5. 
4111 I<R Zoelmond, Tel 03453-2791 
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DABS-TUNES 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DABS- BARSERSHOP-SHOP 
Dankzij een ~oede verkoop is de Barhershop-Shop fli nk uitgebreid. Indien 
u belangsteUtng heeft voor een of meer van de hieronder vermelde artike
len. kunt u deze bestellen bij: 
Heleen Burger, Steenweg 15. 4423 AL Schare. telefoon Oll02 - 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 - videoband Competitie Conventie 1989 
DABS - videoband Show Conventie 1989 
DABS - videoband Competitie Conventie 1990 
DABS - videoband Show Conventie 1990 
DABS - cassetteband top 10 choruses 
DABS - cassetteband top 15 quanets 
DABS - cassetteband Show Conventie 1990 
Diverse cassettebanden 
1987 top twenty quanets 
L988 top twenty quanets 
1987 top sixteen choruses 
1988 top sixteen choruses 
1988 CD top twenty quanets 
1989 CD top twenty quanets 

f 1.00 
f 5,00 
f 2,50 
f 1,00 
f !,00 
f 45,00 
f 35,00 
f 35 ,00 
f 35,00 
f 35 ,00 
f !2,50 
f 12,50 
f 12,50 
f 10,00 
f 26.95 
f 26,95 
f 26,95 
f 26.95 
f 34,95 
f 34,95 

DISTRIBUTIE 
DABS-TUNES 
'Dabs-Tunes'. het informatieblad 
voor de leden van de 'Dutch 
Association of Barbershop Sin
gers' wordt automatisch toegezon
den aan de secretariaten van de 
BHC's en BHQ's, die het op hun 
beun uitdelen aan de leden van 
deze koren en kwartetten. 
Bovendien worden er Dabs-Thnes 
aan de besturen van bevriende or
ganisaties gestuurd. 
Het abonnement kost f 15,00 per 
jaar, en U ontvangt dan Dabs
Thoes 5 x per jaar. 
Het abonnement kan elk gewenst 
moment ingaan en wordt automa
tisch verlengd, tenzij 2 maanden 
vóór elk nieuw kalenderjaar 
schriftelijk is opgezegd. 

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

Stmfor 
Dwarsweg 11 

5301 KB Zaltbommel 
Tel. 04180 · 13927 
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Richt kantoorgebouwen compleet in, 
ondermeer met het 'EI Iipse' programma. 

Ellipse 1s ontstaan u1t een nauwe 
samenwerking tussen de afdeling produkt
ontwikkeling van Steelcase Strafor en de 
ontwerper Henner Wenner van Delta Design. 

Zu1vere lijnen. perfekt1e Harmon1e. moderne 
matenalen en subt1ele kleurstellingen, het IS de 

absolute eenvoud 1n al haar sterkte. 
Ellipse kan elke arbeidsplaats een 

persoonliJk karakter geven en beantwoordt aan 
de e1sen van groe1ende ondernem1ngen. 

BelangnJkSte kenmerk een volmaakte 
flex1b1htelt op d1verse mveaus. 

Deze flex1b1hte't b1edt de mogeliJkheld elke 
arbeidsplaats 1n cellenkantoren of open 

ru1mtes 1n te nchten. 


